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آردوينو ببساطة

 

 املاديتقنيات اإلخرتاق 

 

 دليل حماكاة آردوينو الشامل
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   راسبريي باي ببساطة
 

1 

 مقدمة

جلست مع جمموعة من أصداائي كانوا واتها طالب يف 2112عام  طتاشيف مطلع 

كلية اهلندسة من ختصصات خمتلرة ما بني االتصاالت، ىاسبات، إلكرتونيات وكهرباش 

اوى ومنهم من كاي خريج كلية علوم احلاسب، كاي حمور احلديث عبارة عن جدال 

 عن أكثر ختصص لندسي أثر يف ىياتنا اليومية؟

النأاش ما بني مؤيد لعلوم احلاسب والربجمة ومن يأول انه لوال اإللكرتونيات ملا عر نا ب و جةة أطتعل اجل

اي صات يف األصل، لأد كهربية ملا وجدنا أي من لكه التخصالربجمة وآراش أخرى انه لوال اهلندسةة الك 

 لعامل.اأنه اكثر جمال ثوري أثر يف لكا  عل حبماسة  كل طخص يدا ع عن ختصصه ويدعيالنأاش مشت

مجيع لكه اآلراش كانت علط صواب،  كل لكه التخصصات مبنية علط بعضها البعض وجتلعنا نصل يف 

النهاية ملستوى من التأدم والر الية علط مستوى ىياتنا الشخصية وعلط مستوى التأنية العاملية، لكن 

دائما ما جند ىد  اصل ما بني لكه التخصصات  مثال جند أي مهندسي 

 ال  IT (Information Technology)نيات بعيدين متاما  عن جمال الةاإللكرتو

طةي هلم بةنظمة التشغيل ولغات الربجمة مثل بايثوي أو جا ا، وجند أي 

مهندسي الربجميات ال يأرتب جمال عملهم من اريب أو بعيد مبجال 

 التحكم والكهرباش !

باي" لكا املصطلح الكي أذاب احلدود الراصلة لكن األمر أختلف متاما  من بعد ظهور مصطلح "راسبريي 

بني علم التحكم واإللكرتونيات و الكهرباش وأنظمة التشغيل والربجمة وىتط إدارة اخلوادم وكل ختصصات 

 بسبب لكه الكلمة البسيطة اندجمت كل لكه التخصصات يف بوتأه واىدة مكللة غريت نظرة  ،ITالة

 كرتونية وىتط عامل احلواسيب يف آي واىد.العامل حنو األجهزة الكهربية و اإلل

يف صرحات كتاب "راسبريي باي ببساطة" سنتعرف علط لكه التحرة اإللكرتونية 

لي االرائعة املسماة راسبريي باي، سنتعلم كيف ظهرت للعامل، وكيف أثرت  يه وم

لط عملية حبث طهرية ع ماليني 3رعل بها وملاذا لناك امكانياتها وماذا نستطيع أي ن

 ".راسبريي بايجوجل عن لكه الكلمة "
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 الرصل األول: بداية املغامرة

 سلكي والتحكم عن بعد

 الفصل األول: بداية املغامرة

 

من لنا سنبدأ رىلة ممتعة مع احلاسوب 

الصغري راسبريي باي، ىيث سنتعرف علط 

الأصة الرائعة ىول ظهور لكا احلاسوب 

الثوري ومكوناته الداخلية وما يو رة من 

 إمكانيات لعمل مشاريع رائعة. 

 

 الراسبريي بايتعرف علط  

 بداية الرىلة 

 مكونات لوىة راسبريي باي 

 الب الراسبريي الكي ُيدعط لينكخ 

 مأارنة بني الراسبريي، آردوينو وبيجال بوي 

  



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

3 

 تعرف علط الراسبريي باي

طرية لكيكة من  اكهة التوت   كاسم يف الوللة األوىل يبدو  Raspberry Piراسبريي باي

يف  2012عام  انطلأتت اليت االبتكارالم أصبح يرمز أل سمااللكن احلأيأة أي لكا  ،الربي

 ترتددكلمة "راسبريي باي"  مما جعل دوالر أمريكي 25 العامل بسعر يف آلي ىاسب رخصأو أصغرورة ص

 ىول العامل. و ىتط األطرال ةعلط لساي خرباش التأنية و اهلوا

آلي متكامل ومصنوع من  الراسبريي ىاسبمتثل لوىة 

 احلاسب حتتوي مكوناتطرحية الكرتونية واىدة 

اىادي النواة بسرعة  CPU البيانات معاجلولي  التأليدي

 بسرعة النواة ثنائي  GPUرسومياتالمعاجل  ،ميجا لرتز 700

و  HDاادر علط تشغيل األ الم عالية الداة  لرتزميجا  250

تصل إىل   RAMشوائيةع األلعاب ثالثية األبعاد مع ذاكرة

 باإلضا ة إىل خمارج حتكم رامية ميكنها التحكم يف الأطع اإللكرتونية و الكهربية ،ميجا بايت512

كل لكه اإلمكانيات علط راااة صغرية  أط ولو ،  Microcontrollersاملختلرة مثل املتحكمات الدايأة

SoC: System on Chip ما يعرف باسم "النظام علط طرحية"
 

تشغيل لكا احلاسوب الصغري بةنظمة  ويتم

 لينكخ مرتوىة املصدر.

جاعال  منها واىدة من أخف  جرام 45 وبوزي يسةةةاوي  cm x 5.4 cm 8.6بةبعاد متتاز لوىة الراسةةةبريي 

لوىةات احلواسةةةةيةب علط كوكةب األرن ىتط أي أىةد البةاىثني اكةة دايف أكرمةاي اةام بعمل امر         

استطاع واجلو العليا باستخدام منطاد جوي خمصص ألحباث رصد الطأخ  لطبأات وأرسلهصناعي صغري 

 .يلتأط صور لألرن من الغالف اجلوي أي

  

ط صناعة لكه أائمة علؤسسة الاملالركية اليت نشرتها مدونة الراسبريي باي  ةي  اإلىصائياتحبسب 

 2113ىتط اواخر عام  2112من طهر مارس عام يف الررتة اطعة  مليوي 2ىأأت مبيعات تصل إىل اللوىة 

 .الشهرية Arduinoمبا يف ذلك لوىة اردوينو مت انتاجها يف العامل تطويريهمترواة علط أي لوىة 
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 الرصل األول: بداية املغامرة

 سلكي والتحكم عن بعد

  عل بالراسبريي؟ماذا أستطيع أي أ

ميكنك اسةتخدام الراسةبريي كةي ىاسةوب تأليدي لتصةرح االنرتنت وارسةال الربيد االلكرتوني وىتط      

املكتبية، أيضا  تستطيع حتويل أي تلراز عندك إىل نظام  Libreofficeرات والوثائق عرب ىزمة حترير املل

تر يه منزلي متصل باإلنرتنت وككلك ميكنك عمل مشاريع حتكم إلكرتونية مكلله واستخدام الراسبريي 

 التطبيأات التالية:  مثال ميكنك عمل Microcontrollersكبديل متطور جدا  عن املتحكمات الدايأة 

 

 Smart Home Automationتصميم نظم التحكم اخلاصة باملنازل الككية  

  Robots، ROV and UAV صناعة الروبوتات والغواصات وككلك الطائرات بدوي طيار 

  Camera Streamers تطبيأات املراابة مثل عمل كامريات لبث الريديو والصور عن بعد 

  Remote Monitor نظام ملراابة درجات احلرارة والرطوبة عن بعد املراابة البيئية مثل عمل 

 Smart TVالتلراز الككي  

 .Linux: Http server, FTP, MySql, SSH, … Etcخوادم لينكخ املختلرة مثل  

 Supercomputersاحلواسيب الرائأة  

 Balloon Satellites (weather balloon)األامار الصناعية البالونية  

 

 سةتعلم يف لكا الكتاب؟ماذا 

الل املثرية، خعمل بعض املشاريع ككلك ومن الصرر سبريي باي تشغيل وبرجمة الرا 

لم ما راسبريي باي وستتع رىلة خاصة ملعر ة ادرات لوىة يف سننطلق الكتاب صرحات

لعزيز لي يا صديأي ا واآلي أكح ميكنك أي ترعله من مشاريع مكللة بهكه اللوىة الرائعة.

 عامل الراسبريي باي! إىلرىلة ، لن تنسالااليت أعدك أنك رىلة ال نبدأ معا أي 
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 من جامعة كامربيدج رىلة "باي" تبدأ

 

الربيطانية وبالتحديد  يف جامعة كامربيدج 2112تبدأ اصة الراسبريي عام 

ىيث جلست جمموعة من أساتكة علوم احلاسب تنااش  اسم علوم احلاسب

 التعليمي للطلبة الوا دين ىديثا  للجامعة، وجد الرريق أي املشكلة األساسية يف تدني مستوىاملستوى مشكلة 

الطلبة اجلدد لو ا تأارلم للخربة اخلاصة بالتعامل مع مكونات احلاسب والأطع اإللكرتونية علط عكخ 

علوم احلاسب سوى  ياتاألجيال السابأة اليت متيزت باخلربة يف جمال اإللكرتونيات )ىينها مل يكن يرتاد كل

 سني باإللكرتونيات(.واملهو

كيف يساعد الطلبة اجلدد علط التعمق يف  Eben Upton كر الربو يسور إيبني ابتوي 

علوم احلاسب مع  هم املكونات اإللكرتونية والعلوم الربجمية ويف ذات الوات جيعل 

 آللي.الطلبة اادرين علط صناعة وتعديل أجهزة خاصة وربطها باحلاسب ا

ت ولي تو ري ىواسيب ميكن للطلبة أي األستاذ اجلامعي بدراسة أول مشكلة ظهر بدأ

أي اآلباش توي ابا رتن  وادجزائها وإضا ة أجزاش أخرى دوي اخلوف من ختريبها يتالعبوا بها ويأوموا بتركيك أ

لتجارب عن طريق إجراش ا غالية الثمنة احلواسيب بةي يأوم أبناؤلم بتخريب أجهزسعداش  الن يكونوواألمهات 

 .عليها وتركيكها من الداخل

ىاسوب صغري يسهل التالعب به وتطويره ويف ذات الوات رخيص الثمن حبيث يتو ر للجميع ويسهل  احلل !!

 عملية التعليم جلميع الطلبة دوي اخلوف عليهم من اتالف احلواسيب الكبرية غالية الثمن.

وعكروا علط تطوير  Alan Mycroftو  Rob Mullins ،Jack Langمن  اام ايبني ابتوي بأيادة  ريق مكوي

سنوات و مت االتراع علط نشر النموذج الثالث  5مناذج أولية علط مدار  3بتطوير  ااامواحلاسوب الصغري ىيث 

والكي أصبح نواة لثورة تعليمية و  كرية مكلله عند 

 2111خروجه للعامل بصورته النهائية أواخر عام 

حبجم صغري جدا  متميزا خرج النموذج األول 

ورخيص لكنه أتط أصغر بكثري من اي يصلح التعامل 

معه ىيث بلغ ىجمه ضعف ىجم العملة املعدنية 

واىد  USBوكاي حيتوي علط منرك ، تأريبا  الصغرية

لتوصيل اللوىة بالشاطات عالية HMDI  وخمرج 

 اجلودة.
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 ألول: بداية املغامرةالرصل ا

 سلكي والتحكم عن بعد
توصيل  إمكانيةاليت تضيف  GPIO الةمع إضا ة منا ك  من سابأه التالي ليصبح أكرب ىجما تطور النموذج

املكونات اإللكرتونية من الراسبريي مع إضا ة منرك التوصيل بشبكات احلاسب اآللي، الصورة التالية توضح 

 الررع بني كال النموذجني.

 

تمرت التطويرات كلك اسي تصنع لوىة الراسبريي يف إجنلرتا وليخ الصني لأراد الربو يسور ايبني ابتوي أ

وأضاف املزيد من التعديالت علط النموذج الثاني ىتط مت تصغري احلجم وككلك التكلرة التصنيعية للوىة 

 دوالر. 25الراسبريي ىتط وصل سعر البيع للجمهور إىل 

جتمع الرريق املؤسخ  اجلانبيةالصورة 

ملشروع الراسبريي ويف يد كل منهم أىد 

ق ولية مع العلم أي الرريمناذج الراسبريي األ

مؤسسة الراسبريي باي اخلريية  بإنشاشاام 

واليت تتوىل انتاج وتطوير لوىات الراسبريي 

ميكنك زيارة املواع يف الوات احلالي، 

خبار أ أىدثباملؤسسة لتتعرف علط اخلاص 

 ق الرابط التالي:يعن طر الراسبريي

http://www.raspberrypi.org 

 http://youtu.be/gov0BfJ2RqAدرس الريديو:  

http://www.raspberrypi.org/
http://youtu.be/gov0BfJ2RqA
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 إصدارات الراسبريي باي

 Module Bدوالر أمريكي و  25بسعر  Module Aتتو ر لوىة الراسبريي يف األسواع بإصدارتني  أط ولما 

و عدد منا ك  RAMيتمثل االختالف بني االصدارتني يف مساىة الكاكرة العشوائية كي، دوالر أمري 35بسعر 

ما بااي املنا ك و اإلمكانيات األخرى  هي متماثلة متاما  و ، أEthernetو مدخل طبكة احلاسب  USBالة

 اجلدول التالي يوضح مأارنة بني االصدارتني بالترصيل.

 

Model A 

 

Model B 

 

 معاجل البيانات
700 MHz Low Power 

ARM1176JZ-F 

700 MHz Low Power 

ARM1176JZ-F 

 معاجل الرسوميات
Dual Core 250 MHz with 

Shared Memory 

Dual Core 250 MHz with 

Shared Memory 

 RAM  256 MB 512 MBالكاكرة العشوائية

 USB 1 2 عدد منا ك الة

  Ethernet منرك الشبكة
  

 GPIOمنا ك الة
  

 HMDIخمرج الة
  

 audio jack 3.5خمرج الصوت 
  

 RCA-Video خمرج  يديو
  

 الطااة الالزمة للتشغيل
5 volt (400 mA) = 2.4 watt 5 volt (700 mA) = 3.5 watt 

 ارتراع(-عرن-األبعاد )طول
8.6cm x 5.4cm x 1.5cm 8.6cm x 5.4cm x 1.7cm 

 أمريكيدوالر  35 دوالر أمريكي 25 السعر

ىيث تعترب أ ضل اصدارة للراسبريي  Module Bمالىظة: ستكوي مجيع الدروس التالية مشروىة علط 

 والكي يعطينا إمكانية عمل مشاريع تتصل بشبكة االنرتنت Ethernetباي كما حتتوي علط منرك للشبكة 
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 الرصل األول: بداية املغامرة

 سلكي والتحكم عن بعد

 لوىة الراسبريي مكونات

 

 

 

"النظام علط راااة ":  SoC( 2835Broadcom BCM(طرحية 

عاجل مىيث حتتوي علط  متكامل ىاسب آلي متثللكه الشرحية 

 GPUومعاجل الريديو  RAMالعشوائية  ةالكاكر ،CPUالبيانات 

 سنيت مرت تأريبا (. 1ومتتاز بةبعاد صغرية )علط طكل مربع بطول 

 

توصيل  املخرج املستخدم يف: HDMI Outputخمرج العرن 

ا عالية اجلودة مع العلم أي لكبالشاطات التلرازية الراسبريي 

" إىل Video & Audioاملخرج خيرج كال الصوت والصورة "

 .طاطات التلراز
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بالضبط مع  مثل سابأه: RCA Video Outputخمرج العرن 

استثناش أنه يستخدم يف توصيل الراسبريي مع أجهزة التلراز 

 الأدمية. 

 

 

 

 

 3.5mm: خمرج الصوت مبأياس Audio Jackخمرج الصوت 

 ولو نرخ املأاس الثابت ملعظم أنواع السماعات املختلرة.

 

 

 

 

املدخل املستخدم يف : Ethernet portمدخل كابل الشبكة 

 توصيل الراسبريي باي بشبكات احلاسب اآللي واإلنرتنت.

 

 

مداخل اليو اس بي مثل املوجودة  :USB من مداخل الة 2عدد 

 USBيف احلاسب اآللي التأليدي وتستخدم يف توصيل أي جهاز 

أو أجهزة امليديا  Mouseوالرةرة Keyboardمثل لوىة املراتيح

و كروت الشبكة الالسلكية، أ  USB flash diskاملختلرة مثل

وميكنك استخدام لكه املداخل يف توصيل أي طيش يعمل مع 

 اآللي التأليدي.احلاسب 

  

 

 

مدخل الطااة ويستخدم يف تو ري الطااة : MicroUSBمدخل 

للراسبريي عن طريق توصيله بةي من طواىن اهلاتف التأليدية 

  ولت. 5جبهد 
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املكاي املخصص لرتكيب : SD card Slotمدخل بطااة الكاكرة 

خلاصة ابطااة الكاكرة واليت حتمل نظام التشغيل ومجيع امللرات 

 بالراسبريي.

 

 

 

 

 

GPIO Pins :   جمموعةة منةا ك التحكم اإللكرتوني، و لي املنا ك

اليت متكنةةك من التحكم يف املكونةةات اإللكرتونيةةة املختلرةةة   

وجتعةل الراسةةةةبريي بةةاي اةادر علط الأيةام بوظةائف املتحكمةةات     

 .Microcontrollers الدايأة

 

 

الكامريات عالية مكاي توصيل : CSI Camera inputمدخل 

 الداة واملصنعة خصيصا للراسبريي باي

 

 

 

يستخدم يف توصيل الشاطات اللمسية : DSI Displayمدخل 

Touch Screen  مثل املستخدمة يف اهلواتف الككية واألجهزة

 اللوىية.

 

 http://youtu.be/PWgXXtXvNxM  درس الريديو:

  

http://youtu.be/PWgXXtXvNxM
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 مميزة ARM Cortexملاذا معاجلات 

ولي ما جيعل لكه املعاجلات اادرة علط تشغيل نظم متكاملة و معاجلة الريديو و السرعة العالية  

الصوت و الرسومات ثالثية األبعاد ولكا لو السبب الرئيسي يف استخدام لكه املعاجلات يف 

 (. Androidأندرويد بنظاماألجهزة العاملة أجهزة احملمول الككية )مثل األيروي و 

من  ارلا منخرضة جدا مأارنة مبا تأدمه بالرغم من اوة لكه املعاجلات إال أي أسع السعر 

 051 دوالر وسرعة 1ميجا بسعر  111 بسرعة ARM مثال  ميكنك احلصول علط معاجل  ،إمكانيات

 دوالر  أط ! 5بسعر ميجا لرتز 

املوجودة علط الراسبريي  ARMدنا ىجم راااة  كما طال احلجم و التكامل يف راااات صغرية 

( ومع PIC16f877صغرية جدا  )ىتط أنها أصغر بةربع مرات من بعض املتحكمات الدايأة مثل 

 و مجيعها بةمكانيات كبرية. RAMو  GPUو  CPUذلك  هكه الشرحية الصغرية حتتوي علط 

  مثال  الدايأةعلط املتحكمات تتروع بكثري  ARM Cortexالىظ أي لكه املميزات جتعل معاجلات 

ال تستطيع معاجلة الريديو أو بناش أنظمة الرؤية باحلاسوب أو  الدايأةي مل يكن كل( املتحكمات أغلب )إ

 التعرف علط األوامر الصوتية و العديد من التطبيأات األخرى اليت حتتاج معاجلات سريعة.

 الب الراسبريي الكي ُيدعط لينكخ 

لو و( GNU-Linuxنظام التشغيل لينكخ )أو اي صح التعبري الراسبريي بتعمل لوىة 

استخدامه جمانا ولك كامل صدر مما يعين أنه ميكنك نظام تشغيل جماني ومرتوح امل

ن الصرر م أي ميكنك نسخه، توزيعه، وىتط تعديلهرية  ط التصرف به كما تشاش،  حلا

( Source Codeشررة املصدرية )ال مما جيعلالنظام مرتوح املصدر  وذلك برضل أي

ة من أو يشتق نسخة خاص كن ألي مربمج أي يشارك يف تطويرهللجميع ومي همتاىبكامل النظام  هاخلاص

 النظام وينسبها إىل نرسه و تسمط لكه العملية "اطتأاع توزيعة لينكخ".

 لينكخ-اصة ظهور جنو

مكتوبا بلغة  واتها وكاي  Unixالتشغيل يونكخنظام األمريكية بإصدار  AT&T اامت طركة 1791عام يف 

شركة ال اامت يأىل إمريكية ت و املصاحل احلكومية األو انتشر النظام  ط اجلامعا  Assembly التجميع

ة التعديل عليها يبكلك ألغت أمكانو ،كخ و لكنها جعلتها مغلأة املصدربإنتاج نسخة مبنية علط نظام اليون

ك سوبك  عليعلط ىا استخدام لكه النسخة أنه إذا أردت يأ ،جتارية كما جعلتها من ابل أي طخص

 .د ع املال مأابل ذلك
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خك نواة النظام و التعديل عليها أل اعتاد علط غضب رُجأثار لكا الرعل  

الكى سرعاي ما بدأ  ط تنريك  ريتشارد ستاملن ىسب ما يناسبه و يدعط

ىل استبدال الربجميات املوجوده  ط إلدف  الكيو  GNUمشروع جنو

 تعديلطخص ال أييات ىرة يستطيع املصدر اىل برجم نظام يونكخ املغلق

 جيد لكنه مل متكامل نظام تشغيل يصنعي أو كاد  عليها و استخدامها جمانا 

 .النواة املناسبة

امعة لكى كاي يدرس جباو لينوس تور الدز ظهر الطالب الرنلندى

ليكتمل  1771ليأدم النواة املرتوىة املصدرعام   نلندا يف للسينكي

مت اطتأاع اسم لينكخ من كلميت ، وشروع جنو لينكخ املرتوح املصدر م

 .)يونكخ + لينوس(

 

 مميزات نظام لينكخ وأين يستخدم

 جماني ومرتوح املصدر  

 نظام آمن وموثوع به،  عند استخدامك هلكا النظام ال داعي للألق من الرريوسات  

 يوميا  طويرهتحتديثات سريعة جدا  وذلك برضل اجملتمع العمالع من املطورين الكين يعملوي علط  

ىل إمن احلواسيب اخلاراة  بدشا األجهزة اإللكرتونية  لفلآلتوزيعات وإصدارات مناسبة  وجود 

 احلواسيب  ائأة الصغر

تطورلا الشركات  اليت Embedded Devices بسبب لكه املميزات جند أي أغلب تأنيات األجهزة املدجمة 

 ( والسويتشاتRouters مثل املوجهات )الرواتر تعتمد علط نظام لينكخ،  مثال مجيع أجهزة طبكات احلاسب

 كلها تعمل بنظام لينكخ. Switches & Access Points السلكية أو الالسلكية

اليت تشغل املوااع الكبرية مثل )الريسبوك، جوجل، يالو( تعمل بنظام  Serversمن اخلوادم  %01أيضا  

ك تستخدم اع والربيد اإللكرتوني  هكا يعين أنيف احلأيأة كونك تستخدم اإلنرتنت وتتصرح املوا، لينكخ

  األجهزة العاملة بلينكخ واملتصلة بالشبكة العمالاة املسماة اإلنرتنت.نيمالي

 نظام لينكخ ليخ مأتصر  أط علط األجهزة ومنتجات الشركات بل يدخل يف ىياتنا اليومية مثل اهلواتف

نكخ متواجد يف أكثر األماكن خطورة وىساسية يف ككلك جند نظام لي الككية اليت تعمل بنظام اندرويد.

 مثال أجهزة اإلدارة والتحكم اليت تستخدم يف تشغيل املراعالت النووية، الغواصات، السرن احلربية  ،العامل

 والطائرات املأاتلة وىتط مركبات وحمطات الرضاش مجيعها تعمل بنظام لينكخ.

 http://youtu.be/mxvqL3JlSdIدرس الريديو: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://youtu.be/mxvqL3JlSdI
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 للراسبريي املتو رة لينكخ إصدارات

يتكوي جمتمع حميب الراسبريي من ااعدة ضخمة من اهلواه واملطورين احملرت ني ىول العامل ىيث اام 

 أة مع الراسبريي معظمها مبين علط اصدارة خمتلرة ألنظمة متوا 51الكثري منهم بتطوير واطتأاع أكثر من 

لينكخ وختتلف لكه األنظمة من ىيث االستخدامات واي كانت كلها تستطيع تةدية نرخ املهام لكن سنجد 

 بعض لكه األنظمة مت تطويرلا لتسهيل وظيرة معينة.

 واليتكية املماثلة لتلك املستخدمة يف اهلواتف الك ARM Cortexمتتلك لوىة الراسبريي معاجل مبعمارية 

إصدارات لكلك سنجد مجيع   AMD x64أو  Intel x86متاما  عن معاجلات احلواسيب التأليدية مثل  ختتلف

املخصصة AMD64 وأ x86و ليخ معمارية  ARMالتشغيل اخلاصة بالراسبريي باي تعمل مبعمارية  انظمة

 للحواسيب التأليدية.

لكن  Cبالتةكيد ميكنك برجمة نظام التشغيل اخلاص بك من الصرر إذا اردت بلغة مثل األكبلي أو السي 

متو رة  اصدارات 11واليت سةستعرن منها أطهر  اجلالزة سيكوي من األسهل استخدام أىد أنظمة لينكخ

 جمانا . للتحميل

 كلمة توزيعة ملحوظة: تسمط أنظمة تشغيل لينكخ املختلرة "توزيعات" ومرردلا

 
 

نظام التشغيل الركي للراسبريي ومبين علط نظام لينكخ ديبياي 

 جلميع األغران برامجويتميز بو رة  Linux Debianالشهري 

ميكنك من الربامج  ضخمة جدا  جمموعةىيث حيتوي علط 

: الركي املواع- حتميلها جمانا  من مستودعات النظام

raspbian.org 

 

 
 

نظام خمصص الستخدامات امليديا  OpenElecيعترب نظام 

والرت يه املنزلي  ري خالل داائق تستطيع أي حتول لوىة 

 Media Centerالراسبريي مع أي جهاز تلراز اديم او ىديث إىل 

متكامل لعرن األ الم عالية اجلودة ومشالدة يوتيوب، النظام 

 املواع-الشهري إلدارة امليديا  XBMCمبين علط برنامج 

  openelec.tv :الركي

 

http://www.raspbian.org/
http://openelec.tv/
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Occidentalis v0.2  
 

مةةن راسةةبياي ومةةن تعةةديل طةةركة اإللكرتونيةةات      توزيعةةة مشةةتأة 

ىيةةةةةث مت ختصةةةةةيص النظةةةةةام لتطبيأةةةةةات  Adafruitالشةةةةةهرية 

الةةةةةتحكم واإللكرتونيةةةةةات املتأدمةةةةةة لتسةةةةةهيل اسةةةةةتخدامات    

: الركةةةةةةةي املواةةةةةةةع-بروتوكةةةةةةوالت الةةةةةةةتحكم املختلرةةةةةةة   

learn.adafruit.com 

 

  

االصدارة السادسة من توزيعه الباك  Kaliلينكخ -ام كالييعد نظ

أاوى نظام تشغيل خمصص للهاكرز وخرباش  BackTrackتراك 

أمن املعلومات ىيث حيتوي لكا النظام علط جمموعة ضخمة 

من أدوات االخرتاع لشبكات احلاسب واملوااع اإللكرتونية 

 kali.orgاملواع الركي:  –وككلك الشبكات الالسلكية 

 

  

ولو  Robotics Operating Systemلو اختصار لة ROSنظام 

نظام خمصص لتطبيأات األنساي اآللي "الروبوت" ويستخدم يف 

اصدار نسخة خاصة  اطهر الروبوتات ىول العامل ومؤخرا  مت

بالراسبريي باي، يف األصل لكا النظام عبارة عن جمموعة برامج 

 املواع الركي: – Ubuntuأو  Debianتوضع علط نظام 

 ros.org 

 

 
 

طر علط سياملمن منا اليوم ال يعرف نظام اندرويد للهواتف الككية 

د الككية يف العامل، يعترب نظام اندرويد أىكثر من ثلثي اهلواتف أ

ركة تطوير النظام بواسطة ط مشتأات نظام التشغيل لينكخ ويتم

 ARMللعمل علط املعاجلات مبعمارية  تطويرهيتم جوجل ىيث 

مل نسخة خاصة من النظام املطورين عبعض  مما سهل علط

املواع الركي:  – (مازالت جتريبية)للعمل علط الراسبريي 

androidpi.wikia.com  

 

http://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro/overview
http://www.kali.org/
http://www.ros.org/
http://androidpi.wikia.com/wiki/Android_Pi_Wiki
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تعترب من التوزيعات اخلاصةةةة باحملرت ني وكل من   Archتوزيعه 

يرغب يف نظام لينكخ مري كراية للتحكم يف كل صغرية وكبرية 

مع تو ري سةرعة تشةغيل عالية وككلك يستهلك النظام مساىة أال   

املةةةواةةةع الةةةركةةةي:    –مةةةن بةةةااةةةي األنةةةظةةةمةةةة األخةةةرى     

archlinuxarm.org 

 

 
 

أنظمة للراسبريي باي يف ملف  2لو جتميعه لةةةة  NOOBSنظام 

 :مثلواىد 

Raspbian, Pidora, RaspBMC, OpenELEC 

اي ب يميكنةك اختيةار أي نظةام تريةده وتشةةةةغله علط الراسةةةةبري      

املةةواةةع الةةركةةي: -مةةبةةاطةةةةرة لةةطةةوات سةةةةهلةةه وبسةةةةيةةطةةة      

raspberrypi.org 

 

 
RISC OS  

 

مت تطويره يف أوائةل التسةةةةعينةات يف بريطانيا    RISC OSنظةام  

لتعليم الطالب احلواسةةةيب   Acorn Computers Ltdبواسةةةطة 

، الىظ أي لكا النظام مسةةتأل بكاته  ARMاملبنية علط معمارية 

وليخ مبين علط لينكخ ومع ذلك يتميز باخلرة وسةةرعة التشةةغيل  

 riscosopen.orgاملواع الركي:  –علط الراسبريي 

 

 

املزيد من التوزيعات واإلصدارات املختلرة من أنظمة التشغيل املوجهة للراسبريي باي ميكنك  يوجد

  http://raspberrypidiskimages.com  التاليمعر ة املزيد منها من الرابط 

 

 http://youtu.be/P0B1qb4SuXkدرس الريديو: 

http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi
http://www.raspberrypi.org/downloads
http://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_Computers_Ltd
https://www.riscosopen.org/
http://raspberrypidiskimages.com/
http://youtu.be/P0B1qb4SuXk
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 مأارنة بني راسبريي باي، آردوينو، بيجال بوي

 

 

 لتحكموعلم ااطع إلكرتونية ثورية غريت نظرة العامل حنو احلواسيب املصغرة  3الصورة باألعلط حتتوي علط 

، آردوينو أونو Raspberry Pi، راسبريي باي BegaleBoneي اإللكرتوني، لكه الأطع بالرتتيب لي: بيجال بو

Arduino UNO. 

تعترب لوىة بيجال بوي ولوىة راسبريي باي من نرخ النوع  

( ىتط أي أغلب ARM SoC)ىواسيب مصنوعة من طرائح 

املعلومات املككورة يف لكا الكتاب عن الراسبريي باي ميكن 

نظام كل ما لو متعلق ب تطبيأها كما لي علط البيجال بوي )خاصة

  (.GPIOلينكخ باستثناش الة

أما لوىة آردوينو أونو  هي لوىة إلكرتونية حتتوي علط متحكم  

ومصممة  Atmega328من نوع  Microcontrollerدايق)صغري( 

أو لغة  Arduino Cلتطبيأات التحكم اإللكرتوني  أط، وتربمج بلغة 

السي التأليدية، لأد طرىت أساسيات برجمة لكه اللوىة الرائعة يف 

والكي ميكنك حتميلة جمانا من مواع آردوينو ببساطة كتاب 

http://simplyarduino.com 

http://simplyarduino.com/
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 Hardwareمأارنة العتاد 

Arduino Uno Raspberry Pi Beaglebone Black 
 املأارنة وجه

 السعر دوالر 55تبدأ من  دوالر 25تبدأ من  دوالر 20تبدأ من 

R3 Model B Rev A5A 
 اإلصدار

ATMega 328 ARM11 ARM Cortex-A8 
 SoCطرحية 

16MHz  اابلة

 20 للتسريع ىتط

 ميجا لرتز

700MHz   اابلة

للتسريع ىتط 

 ميجا لرتز 1111

1000 MHz 
 السرعة

2KB 512 MB 512 MB 
 الكاكرة العشوائية

32KB 
جيجا علط اللوىة +  2  بطااة خارجية

 بطااة خارجية

 الكاكرة الثابتة

5-17V 5V   5V 
  رع اجلهد لتشغيل اللوىة

 1080pتشغيل الريديو عالي الداة  ال  نعم ال

42mA 320 to 480 mA 210 to 460 mA 
 أال تيار كهربي مناسب لتشغيل اللوىة

14 8 66 
 التحكم الرامي عدد خمارج

6 10-bit 
 ال يوجد

7 12-bit 
 عدد خمارج الدخل التماثلي

6   1   8 
 PWMخمارج التعديل النضيب 

2 1 2 
 i2Cمنا ك 

1 1 1 
 SPIمنا ك 

1 1 5 
 UARTمنا ك 

 USBتوصيل أجهزة إضا ية عرب  منرك 1 يوجدنعم:  منرك 2 يوجد نعم: ال يوجد

 برنامج يف نرخ الواتتشغيل أكثر من  نعم    نعم  ال 

 ال يوجد
10/100 10/100 

 Ethernetمدخل الشبكة 

 ال يوجد
HDMI, RCA 

Video (analog) 

microHDMI 
 منرك التوصيل بالشاطات

 ال يوجد
HDMI, Analog Analog 

 خمرج الصوت

Arduino C 

Embedded C 
Scratch 

 

كل اللغات اليت 

يدعمها نظام 

 لينكخ

كل اللغات اليت يدعمها 

 نظام لينكخ

 لغات الربجمة املدعومة
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 الرصل األول: بداية املغامرة

 سلكي والتحكم عن بعد

 التروع يف السهولة 

تتميز لوىات آردوينو بسهولة برجمتها  هي ال تتطلب خربة مسبأة بةنظمة التشغيل وكل ما حتتاج تعلمة لو 

السهلة، كما متتلك لوىات اردوينو عدة مداخل للجهد التماثلي ميكن برجمتها بسهولة  Arduino Cلغة 

 راسبريي أو بيجال بوي.طديدة مأارنة بال

 التروع يف السعر

لنا ال ميكن مأارنة آردوينو بلوىة الراسبريي باي، الررع بني كال اللوىتني لو دوالر واىد  أط  اذا 

دوالر ويف  25دوالر أمريكي أما الراسبريي ستكلرك  20اطرتيت لوىة آردوينو أونو اإليطالية  ستد ع 

مرة من آردوينو باإلضا ة إىل منرك للشبكة وخمارج الريديو والصوت  51املأابل ستحصل علط معاجل أاوى 

وكل اإلمكانيات الرائعة املتو رة يف الراسبريي، يف الوااع اي أىد أسباب طهرة الراسبريي وكثرة مبيعاتها 

 سعر الراسبريي املنخرض.

 التروع يف استهالك الطااة

ا ة طااة أال بعشر مرات من لوىة الراسبريي، باإلضلنا ال طيش يروع آردوينو،  نحن نتحدث عن استهالك 

 7لتو ري الطااة،  مثال  ميكنك تشغيل آردوينو علط بطارية  Sleep modeإىل دعم آردوينو خاصية النوم 

 ولت لررتة طويلة جدا اد تصل إىل طهر كامل إذا مت استخدام وضع تو ري الطااة، اما الراسبريي باي 

 كبرية جدا  لتتحمل استهالك الراسبريي الشره للطااة. تحتاج بطاريات ذات سعة 

 التروع يف الأوة

لنا يةتي اجلدال بني متعصيب لوىة البيجال وبني عاطأي الراسبريي باي، إذا حبثت علط اإلنرتنت عن 

مأارنة بني الراسبريي والبيجال ستجد دائما صراع دائر بني  ريأني من الناس حياول كل منهم اثبات أي 

ميجا  311ة اليت حيبها لي األاوى، احلأيأة اي معاجل البيجال أاوى من معاجل الراسبريي حبوالي اللوى

لرتز لكن من املمكن تسريع الراسبريي لتبلغ نرخ السرعة عن طريق كسر سرعة املعاجل كما سنرى يف 

 املتأدمة. ت صل اإلعدادا

منا ك  9مدخل  أط كما متتلك البيجال  10منرك حتكم رامي اما الراسبريي متتلك  22البيجال متتلك 

دخل متاثلي أما الراسبريي  ال متتلك أي مدخل متاثلي ولكه نأطة تروع كبرية للبيجال، بالرغم من 

 Analog to Digitalلكا ميكن إضا ة املداخل التماثلية للراسبريي بسهولة عرب استخدام طرائح 

converter. 
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مما يعين إمكانية تشغيلها علط التلرزيونات الأدمية أما البيجال متلك  RCA videoمتتلك الراسبريي منرك 

ولكا جيعل تشغيلها أصعب ألنها تعمل علط الشاطات عالية اجلودة  أط، يف النهاية رأيي  HDMIخمرج 

الشخصي أي الراسبريي باي أ ضل ألنها أرخص وهلا أكرب جمتمع من احملرت ني واهلواة يدعمها وينشر 

 اريع مكللة باستخدامها.كل يوم مش

 األاوى ARM Cortexملاذا لوىة الراسبريي دوي بااي لوىات 

لكن املؤكد أنها أرخص ىاسوب  ARM Cortexبالتةكيد الراسبريي ليست أاوى لوىة تعمل مبعاجلات 

دوالر لن جتد أي لوىة  25صغري يف العامل يستحوذ علط إعجاب ماليني األطخاص ىول العامل  بسعر 

 بهكا السعر الأليل تستطيع أي  دوالر( 51أخرى اادرة علط منا سة الراسبريي )أسعار املنا سني تبدأ من 

حتصل علط لوىة الكرتونية اوية ورخيصة وتعمل بنظام لينكخ وحتتوي علط خمارج حتكم اابلة للربجمة 

 ضعف سرعة املتحكمات الصغرية. 111عة تأدر بنحو مثل املتحكمات الصغرية )امليكروكنرتولر( وتعمل بسر

 Beagle-xM BeagleBone  Cubie-

board 

pcDuino Rascal Mi-

cro 

Raspberry Pi  اسم اللوىة 

 السعر  $25,00 $199,00 $60,00 $49,00 $89,00 $201,00 

 1 GHz 720 MHz 1 GHz  1 GHz  400 MHz 700 MHz to 1 Ghz (overclock)  املعاجلسرعة  

أيضا  جيب أال ُنهمل اوة اجملتمع وعدد حميب الراسبريي ىول العامل،  مع اجملتمع الضخم من اهلواة 

واحملرت ني امُلهتمني بالراسبريي سنجد عشرات الرائعة اخلاصة بالراسبريي تنشر يوميا  علط موااع 

 Raspberry Piأخرى، يكري أي تكتب علط جوجل  ARMاإلنرتنت ولكا ما لن جتده يف أي لوىة 

projects .لتجد مئات املشاريع املكللة )واجلنونية يف بعض األىياي( تظهر لك 

لي أسعار الراسبريي داخل بلدلا  Bدوالر للنموذج  35و Aدوالر للنموذج  25مالىظة لصوص السعر: 

روا لامش الربح اخلاص بهم لكلك اد جند أما بااي الدول األخرى جند أي التجار يضي بريطانيااألم 

دوالر، بالتةكيد مجيع اللوىات التطويرية  05الراسبريي يف معظم الدول العربية يصل سعرلا اىل حنو 

دوالر من املتاجر  51وات كتابة لكه السطور كاي حنو  pCduinoينطبق عليها نرخ األمر  مثال سعر الة 

 دوالر أمريكي. 111 =جر مصري وجدت سعرلا األمريكية لكن عندما اطرتيتها من تا

 *_التجار يف بالدنا العربية( *مشكلة وإمنا تاجر أو املصنعني األجانب )لكا ليخ ذنب امل

 ملخص املأارنة

 وآالف التطبيأات املتطورة بسعر مناسب  استخدم الراسبريي اويةإذا اردت عمل مشاريع  

 منخرض للطااة استخدم اردوينوإذا اردت عمل مشاريع تعتمد علط استهالك  

 pCduinoأو  إذا اردت املزيد من الأوة مع د ع املزيد من املال استخدم البيجال بوي 
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 بداية املغامرة الرصل األول:

 سلكي والتحكم عن بعد

 يصلح جلميع اللوىات اخلاراة حمتوى الكتاب لن يتواف عند الراسبريي ىيث

لنةةاك عةةامةةل مشةةةةرتك بني معظم اللوىةةات التطويريةةة اليت تعمةةل    

ولي أي أغلب لكه اللوىات تدعم تشةةةغيل  ARMمبعاجلات 

(، لكا األمر جيعل Ubuntuأو  Debianنظةام لينكخ )خاصةةةةة  

املتو رة يف  ARMحمتوى الكتةةاب متوا ق مع أغلةةب لوىةات  

مع  pCduinoالعةةامل ولأةةد امةةت بتجربةةة حمتوى الكتةةاب علط لوىةةة    

أريبا  ت ممثل الراسةةبريي ولي لوىة مشةةابهة للراسةةبريي لكن تعمل مبعاجل أاوى  

 )عيبها الوىيد أي سعرلا ىوالي ضعف سعر الراسبريي(. للوىة بيجال بوي

حنو  ك أليلن تأتصر علط لوىة الراسبريي  أط وذلراسبريي باي ببساطة املعر ة املكتسبة من اراشتك لكتاب 

ته مجيعها امن حمتوى لكا الكتاب وخاصة الرصول املتعلأة باملشاريع املعتمدة علط نظام لينكخ و تطبيأ 91%

و العديد من  BegalBoard, UDOO, pCduino, Parallelaستكوي متوا أة مع اللوىات الأوية مثل 

 اللوىات األخرى وككلك ستكوي متوا أة ىتط مع أجهزة احلاسب التأليدية اليت تعمل بنظام تشغيل لينكخ.

من معاجل  GPIOبرجمة الة  ىيث ختتلف طريأة GPIO هي خاصة برصول التحكم يف الة  %31اما بااي الة 

 الختالفاآلخر علط ىسب الشركة املصنعة واللغات واملكتبة الربجمية املستخدمة، لكن لكا ال يعين أي 

سيكوي كبري بل علط العكخ عندما تستخدم لغة برجمية واىدة مثل بايثوي ستجد أي األكواد متأاربة جدا  علط 

 مجيع اللوىات.

 

 

  

 لكه املأارنة: يمكنك اراشةىاليا   املوجودة  ARMإذا أىببت اي تتعرف علط لوىات 

http://www.cooking-hacks.com/blog/new-linux-embedded-devices-comparison-arduino-

beagleboard-rascal-raspberry-pi-cubieboard-and-pcduino 

  http://youtu.be/ysltNeQ8r5Iدرس الريديو: 

http://www.cooking-hacks.com/blog/new-linux-embedded-devices-comparison-arduino-beagleboard-rascal-raspberry-pi-cubieboard-and-pcduino
http://www.cooking-hacks.com/blog/new-linux-embedded-devices-comparison-arduino-beagleboard-rascal-raspberry-pi-cubieboard-and-pcduino
http://youtu.be/ysltNeQ8r5I
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الفصل الثاني: تشغيل 

 الراسبريي باي

 

 

 

غيل ما حنتاجة لتشيف لكا الرصل سنتعرف علط 

الراسبريي باي وعمل مشاريع إلكرتونية بها كما 

 .خطوات تنصيب نظام التشغيل سنرى

 
 ماذا حتتاج لتشغيل الراسبريي 

 مكونات لعمل مشاريع الدوائر اإللكرتونية 

 تنصيب نظام لينكخ  
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 ماذا حتتاج لتشغيل لوىة الراسبريي 

 ىتط ميكنك تشغيلها والتعامل معها، بعض منها أساسي تتطلب لوىة الراسبريي بعض املكونات اإلضا ية

 وجيب استخدامه والبعض األخر اختياري ميكنك جتالله او طراشه علط ىسب ىاجتك.

 

: تعترب ألم اطعة إضا ية  هي املسؤولة عن ختزين نظام التشغيل ومجيع )أساسي( SD Cardبطااة الكاكرة 

 32جيجا بايت ىتط  0اي تكوي بطااة الكاكرة مبساىة من  امللرات اليت سنستخدمها مع الراسبريي، جيب

 MicroSDأو ميكنك استخدام النوع امليكرو  Full Size SD cardجيجا كحد أاصط ومن املأاس الكامل 

 + بطااة التحويل اخلاصة به كما يف الصور التالية:

 

 

 كالتالي: Classesتتو ر البطااات بسرعات خمتلرة ويتم تأسيم البطااات إىل  ئات 

كلما كانت البطااة أسرع وأ ضل وبالتةكيد أغلط يف السعر، ميكنك استخدام أي  classكلما ازداد رام الة 

 class 4 لكلك أنصحك باستخدام بطااات الة class بطااة مع العلم أي سرعة تشغيل الراسبريي ستتةثر بنوع الة

 أو أعلط.

جا تكري لتنصيب وتشغيل معظم أنظمة لينكخ علط الراسبريي، جي 0مالىظة: بطااات الكاكرة مبساىة 

جيجا علط األال، وجيب أي تضع يف  0حيتاج لكاكرة  Kali-linuxلكن بعض األنظمة اخلاصة مثل نظام 

احلسباي نوع امللرات اليت تريد تشغيلها علط الراسبريي  مثال  إذا اردت استخدام الراسبريي يف تطبيأات 

 جيجا  12أل الم جيب اي تستخدم ذاكرة كبرية نسبيا مثل امليديا وتشغيل ا
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: ميكن امداد الراسبريي بالطااة )أساسي( USB chargerمصدر الطااة 

 الكهربية الالزمة لتشغيلها من أي طاىن للهواتف النأالة ذات خمرج الة

MicroUSB  مثل اهلواتف الككية وجيب أي يكوي الشاىن اادر علط

 0.7مللي امبري ) 700 ولت وطدة تيار  5ي بأيمة تو ري  رع جهد كهرب

 أو أكثر. ) امبري

 

 USBمللي امبري  اي خمارج الة  911إذا مت استخدام طاىن يو ر اال من 

اد ال تستطيع تو ري الطااة لتشغيل الأطع املوصولة بها،  مثال  بعض 

امبري ىتط تعمل والراسبريي نرسها مللي  211األجهزة اليت تتصل باليو اس بي حتتاج تيار كهربي يصل اىل 

مللي امبري علط  911مللي امبري علط األال لكي تعمل ولكا يعين اي اللوىة ستحتاج اىل  511حتتاج إىل 

 األال ىتط تعمل بنجاح

 

امبري( لتضمن أي يعمل كل طيش موصول  1مللي امبري ) 1111أنصحك باستخدام طاىن كهربي يو ر 

 ي مشاكلبالراسبريي باي بنجاح ودو

 

 

: حتتاج اي توصل )أساسي( Keyboard & Mouseلوىة مراتيح و ارة 

 لوىة مراتيح وماوس بالراسبريي ىتط تتحكم بها 

 

 

مثل أي ىاسب آلي حنتاج وسيلة عرن  :)أساسي(تلراز أو طاطة 

سنستخدم التلراز لكي نعرن سطح للتراعل مع لكا احلاسب، لكلك 

وميكنك استخدام أي تلراز سواش  املكتب اخلاص بالراسبريي باي

كبديل، مع  HDMIث أو استخدام طاطة مبدخل كاي اديم او ىدي

العلم انه يف الرصول الأادم سنتعلم بعض التأنيات اليت ستمكننا من 

 التخلي عن الشاطة او التلراز وسنستطيع تشغيل لوىة الراسبريي والتراعل معها بدوي أي وسيلة عرن 
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد
 : إذا كنت تنوي توصيل الراسبريي بشاطة عالية الداة  عليك اي متتلك لكا الكابل اري()اختي HDMIكابل 

 

: إذا اردت توصيل الراسبريي بشاطات التلراز الأدمية بدل الشاطات )اختياري( RCA Videoكابل 

  ستحتاج إىل لكا الكابل HDالة

 

يستخدم اارئ البطااات يف تنصيب نظام  :)أساسي(Memory Card readerاارئ بطااات الكاكرة 

 التشغيل علط الراسبريي باي كما سنستخدمه يف حتميل وتعديل بعض امللرات يف الرصول الأادمة.

 

صة من مكونات إلكرتونية ىساسة وعلط لوىة خا ي: تصنع الراسبري)اختياري(علبة حلماية الراسبريي

طبأات من اخلطوط النحاسية اليت تصل لكه املكونات ببعضها البعض مما جيعل الراسبريي  0مكونة من 

 تتةثر بالصدمات لكلك أنصحك بشدة أي حتصل علط علبة بالستيكية حلماية الراسبريي.
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 ميكنك أي تصنع علبة احلماية رخيصة بنرسك مثل أي تستخدم علبة ىرظ الطعام الصغرية 

 

 paper boxأيضا  ميكنك استخدام الورع املأوى يف صناعة علبة رائعة، ستجد يف املر أات ملف باسم 

for raspberry  ام بطابعة امللف علط ورع مأوى ثم اص األطراف الزائدة باملأص لتحصل علط لكه

 العلبة الرائعة والرخيصة يف ذات الوات.
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 أدوات التجارب اإللكرتونية

كه ل تخدم الراسبريي يف عمل مشاريع التحكم اآللي واملشاريع اإللكرتونية األخرى  ستحتاجسإذا اردت ا

املكونات )ال يشرتط توا ر أي من لكه املكونات لتشغيل الراسبريي وتستخدم  أط يف جتارب التحكم 

 اإللكرتوني(

 

(: اختياري) BreadBoard لوىة التجارب 

تستخدم لوىة التجارب يف توصيل 

املكونات اإللكرتونية ببعضها البعض بصورة 

سهلة وآمنة ىيث ال تتطلب حلام املكونات 

 ا البعض.ببعضه

 

 

أسالك توصيل املكونات اإللكرتونية 

-Female-toاألسالك اليت تستخدم يف توصيل املكونات اإللكرتونية بلوىة الراسبريي وتسمط )اختياري(: 

male wires.  

 
 

 

: )اختياري(Raspberry Pi Breakout Cableكابل طةةةةامل 

يأوم لكا الكابل بنرخ وظيرة األسةالك السةابأة لكن بصورة   

أ ضةةل ويسةةاعد علط تسةةهيل توصةةيل املكونات اإللكرتونية    

علط لوىةةة التجةةارب كمةةا أنةةه يسةةةةالم يف  ةايةةة خمةةارج   

 shortالراسةةبريي من أي خماطر مثل ىدوث اصةةر للدائرة 

circuit نتيجة ملخ أي طر ني لبعضهم البعض 
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 لكابل التوصيل يتميز حبجم أصغر ويستغل مساىة أال علط لوىة التجاربطكل أخر 

 

 

كبديل عن كل ما سبق ولو عبارة عن غطاش  Adafruitأيضا ميكنك استخدام غطاش التجارب من طركة 

 من البالستيك مع لوىة جتارب صغرية ومنا ك خاصة لتوصيل املكونات اإللكرتونية بةسلوب سهل
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 إلكرتونية أخرىمكونات 

 

 LEDالدايود الضوئي 

ويل التيار حت علطوتعمل  الصغريةاملصابيح  تشبه اطعة الكرتونية 

وأىجام  ليدات بةلواي 5ي تشرتى أ أنصحك ضوش،اىل  الكهربي

 .زرعاألو الربتأالي ،األخضر ، رألا مثل: خمتلرة

 

 Resistorsمأاومات 

خمارج وعلط مداخل  الكهربيالتيار  يفسنحتاج اىل مأاومات للتحكم 

 التالية: وسنحتاج املأاومات يف الراسبريي باي التحكم

Resistor 300 Ohm (x5) 
Resistor 10 Killo-Ohm (x5) 

 

 Push Buttonsمراتيح ضغط 

مرتاح ضةةةةغط، ميكنك طةةةةراش   2يف التجارب اإللكرتونية سةةةةنسةةةةتخدم  

 ني  أط.أو ذات طر  أطراف توصيلاملراتيح ذات األربع 

 

  LDR مأاومة ضوئية

املأاومة الضوئية يف دوائر اإلىساس بالضوش، ميكنك طراش  مسنستخد

أي ىجم )ويرضل املأاومات ذات األىجام الصغرية ىيث تتميز 

 حبساسية أكرب للضوش(. 

 

  Relay Board ولت( 5ريالي  2ريالي  )عدد  –لوىة مرىالت 

يف التحكم باجلهود الكهربية   Relayرىالتاملتستخدم لوىات 

العالية لكلك سيكوي من املريد جدا  امتالك واىدة من لكه 

 اللوىات.

ستجد اائمة ُمرصلة جبميع املكونات املستخدمة يف لكا الكتاب يف جملد املر أات باسم 

compenent-list.txt 
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 علط الراسبريي باي تنصيب نظام التشغيل

 نظام التشغيلنسخة حتميل 

ينكخ و لعمل لكا لتشةغيل الراسبريي باي لي تنزيل أىد أنظمة التشغيل املبنية علط  لاخلطوة األوىل 

ىيةث سةةةةتجةد العديد من أنظمة     http://www.raspberrypi.org/downloadsمواع  عليةك التوجةه إىل  

باعتباره نظام التشغيل  Raspbian الكتاب سنستخدم نظام ويف لكا ةمضغوط اتصورة ملر علط لالتشةغي 

 للراسبريي باي.الركي 

 

لتجد   WinRAR وأ 7zip عليك أي ترك ضغط امللف بةىد الربامج مثل  النظام ميلحت االنتهاش من بعد

  wheezy-raspbian.img باسمملف نظام التشغيل 

 

 ويندوزمن نظام التشغيل علط البطااة  تنصيب

ام ثم USB SD Card بأارئ البطااات SD card بتوصةةةةيل بطااة الكاكرةعليك أي تأوم  يف البةداية 

يتم حتميل كارت الكاكرة، يف ىالة  ىتطاليال  وأنتظر يف احلاسب اآللي  USB الةبوصل الأارئ مبنرك 

 –وف األجبدية حتمل أىد احلر My Computer تسةتخدم نظام التشةغيل ويندوز ستظهر أيأونة يف   أنك

 .ألجل اخلطوة التالية معر تهمن املهم  :F احلرف حيمل كاي الكاكرة كارت التالية الصورة يف

http://www.raspberrypi.org/downloads
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 

 

 

 

 FAT32للبطااة لنتةكد أنها تعمل علط نظام  Formatبعد توصيل بطااة الكاكرة سنأوم بعمل مسح وتهيئة 

 Formatوذلك بالضغط بالزر األمين علط األيأونة املوجودة بالصورة التالية ثم خنتار 

  

 

 من الرابط التالي Win32 Disk Image Writerبتنزيل برنامج  سنأومبعد االنتهاش من تهيئة البطااة 

diskimager/files/latest/download32http://sourceforge.net/projects/win   سةةةةنسةةةةتخدم لكا  ىيةث

 الربنامج يف نأل و تنصيب نظام التشغيل علط بطااة الكاكرة وذلك عن طريق اخلطوات التالية

1 2 

3 0 

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
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( ثم اخرت ملف :Fبطااة الكاكرة )يف ىاليت اخرتت  أسم Deviceام برتح الربنامج واخرت من اائمة أوال : 

بالضغط علط ايأونة اجمللد يف اجلانب األمين من الربنامج كما  wheezy-raspbian.imgنظام التشغيل 

 يف الصورة التالية

الة نصيب نظام التشغيل وأنتظر اليال  ىتط تظهر رسليبدأ الربنامج يف نأل وت Writeاضةغط علط زر  ثانيا : 

)الىظ اي الربنامج اد يةخك وات طويل يف حتميل النظام علط ىسب  تريد بانتهاش نأل امللف بالكامل

 سرعة بطااة الكاكرة(.
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 من لينكخ تنصيب نظام التشغيل علط البطااة

 Win32 Disk imageاذا كنت تسةةتخدم نظام تشةةغيل لينكخ بدال  من ويندوز  هناك عدة بدائل لربنامج 

Writer برنامج مثلImage Writer  Ubuntu برنامج  وdd .الكي يعمل من خالل سطر األوامر 

 Ubuntu Image Writerأوال : استخدام 

 

 عن طريق األمر التالي:( Terminal)الطر ية من خالل سطر األوامر  تنصيب لكا الربنامج الرائعميكنك 

sudo apt-get install usb-imagewriter  

 ولتشغيل الربنامج بعد تنصيبه ام بتنريك األمر التالي 

sudo imagewriter 
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 ddثانيا : استخدام 

اذا كنت من حميب سطر األوامر وال تريد استخدام برامج رسومية  يمكنك بكل بساطة استخدام األداة 

 DVD, USBو املخصصة للأيام بعمليات نسخ و ىرظ امللرات من الوسائط املتعددة مثل الة  ddالرائعة 

flash  .أو ىتط أاراص البيانات جبميع أنواعها  

 وذلك عن طريق األمر التاليطااة الكاكرة علط جهازك معر ة عنواي ب يف البداية علينا

ls /dev/ 

وذلك  sdb1أو   mmcblk0p1وأكها و الكي غالبا  ما يكوي اما  الكاكرة بطااة مكاي تعرف مرألمن لكا ا

سنأوم  mmcblk0p1إذا كاي أسم البطااةالبطااات الكي تستخدمة علط جهازك، علط ىسب نوع اارئ 

 " و ذلك عن طريق األمر unmountsبطااة بعمل "الغاش حتميل ال

 

umount /dev/mmcblk0p1 

 سنكتب األمر  sdb1البطااة إذا كاي أسم 

umount /dev/sdb1 

 

مسار ملف  )مع مالىظة كتابةلينكخ علط البطااة عرب األمر التالي  وتنصيب نظامبعد ذلك نأوم بنسخ 

 (download/wheezy.img/لينكخ بصورة صحيحة مثل 

 

sudo dd bs=1M if=~/Downloads/2012-08-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb 

 

 :كالتالي ستكوي مرألنتيجة تنريك ا

 

dd bs=1M if/Downloads/2012-08-16-wheezy-raspbian.img" of=/dev/mmcblk0p1 
1850+0 records in 
1850+0 records out 
1939865600 bytes (1.9 GB) copied, 379.351 s, 5.1 MB/s 
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 تشغيل الراسبريي

بعد االنتهاش من تنزيل نظام التشغيل علط بطااة الكاكرة ام برتكيب البطااة يف املكاي املخصص هلا 

 يف لوىة الراسبريي باي مثل الصورة التالية:

 

وال تنسط أي الراسبريي باي حتتاج  MicroUSBبعد ذلك وصل مصدر الطااة )طاىن اهلاتف( مبنرك الة 

 مللي امبري علط األال 911 ولت وتيار  5ن يستطيع توصيل طااة بأيمة طاى
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 RCAأو كابل التلراز  HDMI وكابل الشاطة Mouse والرارة Keyboardواألي ام بتوصيل لوىة املراتيح 

 كابل الشبكة للحصول علط اتصال باإلنرتنت كما يف الصورة التالية ويرضل توصيل

 

الكهرباش وعندلا ستجد نظام الراسبريي باي اد بدأ يف التحميلأخريا  وصل الشاىن مبأبخ 
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 ضبط النظام ألول مرة

 تظهر لك طاطة ضبط االعدادات التالية:عندما تأوم بتشغيل نظام لينكخ ألول مرة س

 

o Expand rootfs  لكاكرة بطااة امساىة ظام امللرات حبيث يستخدم نتوسيع ب:لكا اخليار يأوم

 جيجا  أط من املساىة( 2نظام لينكخ يستغل ىوالي  )ا رتاضيا  كاملة 

o Overscanكاي لديك طاطة عريضة أو طاطة  : إذاHD  ري الغالب ستجد أي أجزاش من النصوص 

ل لكه حي، لكا اخليار بصورة صحيحة ال تظهر وواألطياش املعروضة تكلب إىل جوانب الشاطة 

 .اي وجدت املشكلة

o Configure Keyboard : ة لي اإلجنليزي الكتابة مع العلم أي اللغة اال رتاضيةضبط لغة

 العربية( ة اأضمثل )الربيطانية( ميكنك لكا اخليار من إضا ة املزيد من اللغات )

o Change Passمع العلم أي الكلمة كلمة السر األساسية لدخول اجلهاز من تغري  : ميكنك

  pi أسم املستخدم اال رتاضي لو و raspberryاال رتاضية لي 

o Change Locale :ميكنك  )بريطانيا(، ا رتاضيا ستكوي البلد ضبط البلد عن لاخليار املسؤو

 أي بلد تشاشتغيريه إىل 

o Change time zone  احمللي:كسابأه ولكن لكا للتوايت 

o Memory splitاخليار ميكنك من التحكم يف مأدار الكاكرة اليت يستخدمها املعاجل و  : لكا

 (ال تعبث مع لكا اخليارأنصحك بةي معاجل الرسوميات )

o Overclockي ل، كما تعلمنا سابأا  اي سرعة املعاجل اال رتاضية سرعة املعاجل : خيار التحكم يف

 ميجا لرتز 1111 أو 711  ىتطتسرع املعاجلولكن ميكنك مع لكا اخليار أي  ميجا لرتز 911
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ألنه اد ألي ا، ال تعبث مع لكا اخليار عالي وإجراشات خاصةعمل كسر للسرعة حيتاج إىل تربيد  حتكير:

 .يؤدي إىل تلف جهازك

o SSHلكا : ( اخليار يأوم بتشغيل خاصية تسمطSecure Shell server ولكه اخلاصية تسمح لك )

حدث عنها سنت طبكة داخلية مثل ا )خاصية مريدة جًدا باستخدامبالوصول إىل جهازك عن بعد 

 (يف  صل كامل عن تأنيات التشغيل و التحكم عن بعد بالترصيل

o Boot Behavior  ر سطر األوام وأ:لكا اخليار يتيح لك الوصول إىل الواجهة الرسومية للنظام 

o Updateمع العلم  ا باإلنرتنتو اائمة الضبط إذا كنت متصل  مجيع الربامجاخليار لتحديث  : لكا

 نرسة لكا اخليار ال يأوم بتحديث نظام التشغيلاي 

o :Finish ز إىل الواجهة الرسومية للنظام سوف يألع اجلها 

ىتط يستطيع نظام لينكخ استغالل مساىة بطااة الكاكرة  Expand rootfsبالدخول اىل اخليار  سنأوم

جيجا  أط من الكاكرة، كل ما عليك  علة لو  2بالكامل وبدوي تنريك لكا اخليار لن يرى النظام أكثر من 

 Finishأي تضغط علط لكا اخليار ثم تنتظر ىتط ظهور رسالة تريد بانتهاش عملية التوسيع ثم اضغط علط 

 الدخول للواجهة الرسومية.لعمل إعادة تشغيل و
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد
 

بعد األنتهاش من توسيع البطااة سنضبط الراسبريي باي للدخول تلأائيا  إىل سطح املكتب و ذلك عرب 

 Boot behaviorالدخول إىل اخليار 
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 حماكاة لوىة الراسبريي

دوي احلاجة لشراش  يتو ر تأنيات احملاكاة الررصة امام الدارسني لتجربة نظام التشغيل اخلاص بالراسبري

اللوىة نرسها او ىتط التعامل مع مكونات ىأيأة،  مثال إذا أىببت تعلم نظام لينكخ دوي طراش لوىة 

الراسبريي  يمكنك حماكاة نظام التشغيل علط اللوىة ىيث تشتهر أنظمة لينكخ باملرونة الشديدة 

علط  Raspianكاة نظام تشغيل راسبياي والتوا أية مع مجيع برامج احملاكاة ولكا ميكننا بسهولة من حما

ولو برنامج متخصص يف حماكاة أنظمة  QEMUنظام التشغيل ويندوز أو لينكخ وذلك عرب برنامج 

 التشغيل األخرى.

 حتميل برنامج احملاكاة

ولي Raspberry Pi emulation for Windowsاام بعض املطورين بعمل ىزمة حماكاة جالزة باسم 

باإلضا ة إىل  QEMUميجا بايت تأريبا  حتتوي علط برنامج  511عبارة عن ىزمة ملرات مضغوطة حبجم 

 Downloadنظام راسبياي، ميكنك حتميل ىزمة احملاكاة جمانا  بالتوجه إىل الرابط التالي وضغط زر 

 /http://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindowsليبدأ التحميل

 

http://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows/
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 الرصل الثاني: تشغيل الراسبريي باي

 سلكي والتحكم عن بعد

 تشغيل احملاكي

بالضغط مرتني عليه كما  run.batبعد االنتهاش من حتميل امللف ام برك الضغط عنه ثم طغل امللف املسمط 

 يف الصورة التالية:

 

 الية:بعد الضغط علط امللف سيبدأ نظام راسبياي بالتحميل مباطرة كما يف الصورة الت

 

 يف ذات الوات ثم أغلق الربنامج Ctrl+Altللخروج من الربنامج  : مالىظة

 مميزات وعيوب احملاكاة

حماكاة الراسبريي علط احلاسب اآللي هلا مميزات رائعة وككلك بعض العيوب واجلدول التالي يوضح 

 مأارنة سريعة بني املميزات والعيوب

 

 املميزات:

 الراسبرييعدم احلاجة لشراش لوىة  

 سهولة جتربة نظام لينكخ 

عةمةةل الةتةجةةارب الةربجمةيةةة واملةتةعلأةةة            

 باإلنرتنت

 تشغيل أكثر من نظام يف نرخ الوات 

 العيوب

ال ميكن حماكاة مشاريع التحكم  

 GPIOو الة اإللكرتوني

تستهلك احملاكاة اوة املعاجل وجيب أي  

 2يكوي لديك ذاكرة عشوائية كبرية )

 جيجا أو أكثر(
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الثالث: جولة داخل الفصل 

 نظام لينكس راسبيان

 

 

 

يف لكا الرصل سنتعرف علط أساسيات نظام 

لينكخ والواجهة الرسومية اخلاصة به، كما سنتعلم 

)سطر األوامر(  Shellأساسيات استخدام الصد ة 

 وككلك الربامج املر أة بنظام راسبياي لينكخ.

 مما يتكوي نظام لينكخ 

 لينكخ راسبياي مع الربامج املر أة  

 الواجهة الرسومية 

 أساسيات سطر األوامر 

 حتديث النظام وتنصيب الربامج 

 



 

 

42  

 

 الرصل الثالث: جولة داخل نظام لينكخ راسبياي

 سلكي والتحكم عن بعد

 مكونات نظام لينكخ

أجزاش رئيسةةةةيةةة و لي   0لينكخ من يتكوي نظةةام 

الةيت تةعةتةرب اةلةةب النظةةام         Kernal:الةنةواة  

واملسةةةةؤولةةة عن التواصةةةةةةل بني العتةةاد    

)اهلةةاردوير( وبني نظةةام لينكخ ككةةل،   

أو ما يعرف باسم  :Shell )الأشرة( الَصد ة

سةةةطر األوامر ولي طريأة ارسةةةال أوامر 

 DOS الدارة نظةام لينكخ )مثل نظام  

يف وينةةدوز مع  رع  command lineأو 

 الأوة الكبري املوجودة يف َصد ة لينكخ(.

 Graphical Userتةتي الواجهة الرسومية ثم  

Interface (GUI) ك نظام و لي واجهة سطح املكتب، ميتل

لينكخ العديد من الواجهات الرسومية بعضها يتميز باجلمال الساىر و البعض اآلخر ُمصمم ليكوي خريف 

اخلريرة  LXDEوسريع مبتعدا  عن كل املؤثرات البصرية، ميتلك نظام راسبياي اخلاص بالراسبريي واجهة 

 كتبية.اآلخرى لألجهزة امل ولي اىدى واجهات نظام لينكخ ، الصور التالية توضح بعض واجهات لينكخ

  Unityواجهة

 

 KDEواجهة 

 
 Elementaryواجهة 

 

 Cinnamonواجهة 

 

برامج  

Applications

الواجهة

GUIالرسومية

الَصدفة  

Shell

النواة

kernel
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 LXDEالواجهة الرسومية 

 
 

يف نظام التشغيل ويندوز ىيث حتتوي علط  Explorerواليت تشبه واجهة  LXDEميتلك نظام راسبياي واجهة 

يف ويندوز( وجبانبها  start)مثل اائمة  lxdeويف األسرل طريط حيتوى علط اائمة   Desktopسطح مكتب

أيأونات  0جمموعة من األيأونات مثل متصرح امللرات ومتصرح اإلنرتنت، كما حيتوي سطح املكتب علط 

و اليت سنتعرف علط كل واىدة منهم بالترصيل  LXTerminal, Scratch, Debian Refrence, PiStoreولي 

 يف الصرحات التالية.

 

يف الشريط السرلي ستظهر اائمة جبميع الربامج املنصبة علط نظام راسبياي  lxdeعند الضغط علط اائمة 

 .. اخلInternet, Education, System Tools, Games ومجيعها مصنرة تبعا  للغرن اخلاص بها مثل
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 الرصل الثالث: جولة داخل نظام لينكخ راسبياي

 سلكي والتحكم عن بعد

 الربامج املر أة بنظام راسبياي

  Accessories  اائمة امللحأات

 

 برامج خمتلرة ولي كالتالي: 9سنجد  Accessoriesامللحأات عند اإلطارة علط اائمة 

 

 Debian Reference مرجع الكرتوني يشرح نظام لينكخ ديبياي )راسبياي( وميكنك اعتبارة :

 كمرجع إلكرتوني باللغة اإلجنليزية لنظام راسبياي

 File Manager  مدير امللرات و منه تستطيع تصرح امللرات املختلرة من بطااة الكاكرة ومياثل :

 برنامج متصرح امللرات يف نظام ويندوز

 Image Viewerمتصرح الصور : 

 LeafPad حمرر النصوص مثل برنامج :Notepad علط نظام ويندوز ويتميز بالسرعة و البساطة 

 LXTerminal نكخ : برنامج للدخول علط صد ة ليShell  ولو مثل سطر األوامر علط نظام

 ويندوز وسنسميه برنامج سطر األوامر لنظام لينكخ.

 Root Terminal  دير اجلهاز منه يعمل بصالىية متاما  لكن عند تشغيل الربنامج  إ: مثل السابق

وجيعلك اادر علط التحكم يف كامل مكونات النظام )ملحوظة: ميكنك عمل لكا ( Root)اجلكر 

 أيضا (. LXTerminalنامج برب
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 Educationالربامج التعليمية اائمة 

 

واليت سنتحدث عنها يف  صل  Squeakو  Scratchوحتتوي لكه الأائمة علط الربامج التعليمية مثل 

 كامل يشرح مميزات لكه الربامج التعليمية و املخصصة للصغار بصورة أساسية.

 Internetاائمة اإلنرتنت 

 

متصرحات خمتلرة لإلنرتنت واالختالف األساسي بينهم لو السرعة ودعم  3لكه الأائمة حتتوي علط 

 تأنيات الويب ىيث جند التالي:

 املتصف "دايلو" يتميز باخلرة والسرعة يف التشغيل لكنه ال يدعم اللغة العربية 

يات الويب ومعظم تأناملتصرح "ميدوري" واملتصرح "نت سريف" يتميزاي بدعم اللغة العربية  

 )عدا الرالش(.

 Programming اائمة أدوات الربجمة

 

 IDE (integrated developmentبيئات برجمة متخصصة  0يةتي نظام تشغيل راسبياي حممل بة 

environment األوىل والثانية )IDLE  لي بيئات خمصصة للغة الربجمةPython  بايثوي" واليت ستستحوذ"

 من  صول الكتاب، اما بااي البيئات الربجمية  هي خمصصة للصغار.  علط  صلني كاملني
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 ل الثالث: جولة داخل نظام لينكخ راسبيايالرص

 سلكي والتحكم عن بعد

 System tools اائمة أدوات النظام

 

حتتوي لكه الأائمة علط األدوات اليت تتعلق بإدارة نظام راسبياي والربامج اليت تعمل به، ا رتاضيا  

متاما  لنظرية يف ويندوز  "مدير الربامج" ولو مماثل Task Managerحتتوي لكه الأائمة علط برنامج 

ىيث ميكنك استخدامه لتصرح اائمة الربامج اليت تعمل اآلي داخل نظام التشغيل وميكنك انهائها أو 

 إعادة تشغيلها باستخدامه. 

 Preferencesاائمة الترضيالت 

 

 من لكه الأائمة ميكنك تعديل أداش وطكل نظام التشغيل عن طريق الربامج التالية:

 Customise Lookالتحكم يف طكل النوا ك و الواجهة الرسومية : 

 Desktop Session املتأدمة للواجهة الرسومية ت: اإلعدادا 

 Keyboard & Mouse من لنا تستطيع التحكم يف أداش الرةرة ولوىة املراتيح : 

 Monitor Setting اعدادات طاطة العرن و التحكم يف جودة و ابعاد الواجهة الرسومية :

Resoultion 

 Openbox configuration للتحكم يف الواجهة الرسومية اخلريرة :openbox  ولي واجهة

( لكن يتم تعطيلها ا رتاضيا  الي lxdeرسومية مر أة بنظام راسبياي )وتعترب أخف بكثري من 

 استخدامها صعب نسبيا .

 Preferred Applications من املهام أو امللرات: حتديد الربامج امُلرضلة لتشغيل نوع معني 
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 متصرح امللرات 

الرئيسية والررعية واليت ميكنك تصرحها اما مبتصرح  Foldersميتلك نظام لينكخ جمموعة من اجمللدات 

والكي ميكنك  pCmanFMامللرات أو من خالل سطر األوامر ىيث ميتلك نظام راسبياي متصرح امللرات 

لتظهر لك واجهة الربنامج  Accessoriesثم  LXDEن اائمة تشغيله اما من الشريط السرلي مباطرة أو م

 كالتالي:home/pi/الرسومية داخل اجمللد 

 

 

 Windows 7بواجهة بسيطة ومماثلة تأريبا لوجهة متصرح امللرات يف نظام  pCmanFMيتميز متصرح 

ي ط علوىيث حيتوي علط جمموعة ازرار للرجع اىل اخللف او التأدم داخل اجمللدات وككلك طري

 (.home/pi/حيتوي علط مكاي تواجدك اآلي )

عند الضغط علط الزر األمين علط أي ملف أو جملد تظهر اائمة  

،  Copyاألوامر اليت ميكنك تنريكلا علط امللف مثل النسخ

، ضغط اجمللد  Rename، إعادة التسمية Delete، املسح Cutالنأل

 .،خصائص امللف.. اخلCopmress)أو امللف(

ملميزات املمتعة يف لكا الربنامج إمكانية  تح أكثر من جملد من ا

مثل متصرحات اإلنرتنت الشهرية،  Tabيف نرخ الوات علط صورة 

 Open in New Tab كل ما عليك  علة لو الضغط علط 
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 لث: جولة داخل نظام لينكخ راسبيايالرصل الثا

 سلكي والتحكم عن بعد

 ألم اجمللدات داخل نظام لينكخ

يف  My Computer)الشرطة املائلة ناىية اليمني( ولكا اجمللد مثل  /يبدأ نظام تشغيل لينكخ باجمللد 

 نظام ويندوز ىيث حيتوي علط مجيع ملرات وجملدات النظام املوجودة يف الصورة التالية:

 

 اجلدول التالي يوضح اجمللدات املوجودة داخل النظام وألمية كل جملد وما حيتويه من ملرات

 يف ويندوز( My Computer( اجمللد الرئيسي لنظام لينكخ )مثل rootاجلكر ) /

/etc لنا تتواجد مجيع اإلعدادات اخلاصة بالنظام 

/home  لنا تتواجد جملدات وملرات املستخدمني 

/home/pi  اجمللد الكي حيتوي علط ملرات املستخدمpi 

/root  مثل جملد/home/pi )لكنه حيتوي علط ملرات املستخدم اجلكر )مدير النظام 

/media  كروت الكاكرة( –مكاي حتميل أجهزة الوسائط )مثل الرالش ديسك 

/proc جملد ولمي حيتوي علط اائمة بالربامج اليت تعمل اآلي يف النظام 

/sbin النظام إدارةعن  ةحيتوي علط الربامج املسؤول 

/dev  ملرات متثل مجيع األجهزة املتصلة بالراسبريي مثل كرت جملد حيتوي علط

 ، الكامريات .. اخلUSB Modemالشبكة، الرالش ديسك، 

/lib  للنواة + تعريرات العتاد )اهلاردوير( واألجهزة  إضا يةمناذج 
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/tmp  جملد خاص الستيعاب امللرات املؤاتة واليت يتم ىك ها الىأا 

/usr  الربامج اليت ميكن استخدامها للجميع األ رادلنا تتواجد مجيع 

/var سجالت النظام وملرات الربامج اليت يتم حتميلها من اإلنرتنت 

/boot  حيتوي علط امللرات الالزمة لتحميل نظام لينكخ 

/selinux   جملد خاص بتأنية احلماية والتشرريSElinux (Security-Enhanced Linux) 

 

/opt  لنا تتواجد الربامج اإلضا ية مثل األلعاب 

 سطر األوامر 

بالرغم من وجود العديد من الواجهات الرسومية لنظام لينكخ إال اي التحكم من سطر األوامر حيمل 

العديد من املميزات منها سرعة تنريك األوامر، التحكم يف أدع تراصيل النظام، تشغيل الربامج املختلرة، 

أو مسحها، تصرح امللرات وادارتها وتأريبا  ميكنك أي ترعل أي طيش يف نظام لينكخ من تنصيب الربامج 

 خالل سطر األوامر  أط.

ولو الربنامج الكي يعطينا إمكانية  LXterminalحيتوي نظام راسبياي علط برنامج  

وسنسميه واجهة سطر األوامر، ميكنك تشغيل الربنامج إما من  Shellالدخول للصد ة 

 LXDEاملكتب أو من اائمة سطح 
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 لة داخل نظام لينكخ راسبيايالرصل الثالث: جو

 سلكي والتحكم عن بعد

 التعامل مع اجمللدات وامللرات

ميكنك التعامل مع اجمللدات وامللرات من خالل سطر األوامر بسهولة وذلك عن طريق جمموعة من 

 كالتالي: home/pi/لتظهر النتيجة  pwdاألوامر  مثال  ملعر ة اجمللد الكي تتواجد  يه نكتب األمر  

 

 

 list everythingولو اختصار لعبارة  lsنكتب األمر  piملشالدة اجمللدات وامللرات اليت حيتويها جملد 

 كما يف الصورة التالية: home/pi/لتظهر كل اجمللدات و امللرات املوجود يف 

 

الكلمات املكتوبة باللوي األبيض لي أكاش ملرات واملكتوبة باللوي األزرع الغامق لي جملدات، 

)ملحوظة لن جتد عندك كل لكه امللرات عند تطبيق األمر ألول مرة  هكه امللرات لي اليت صنعها حنن 

.. python game, Documents, Scratchيف  صول الكتاب الأادمة، وما ستجد سيكوي اجمللدات مثل 

 اخل(.

)اصنع جملد(  make a directoryولو اختصار لعبارة   mkdirسنكتب األمر  helloلعمل جملد جديد باسم 

كما يف  lsثم سنستعرن اائمة اجمللدات مرة ثانية باألمر  mkdir helloونكتب األمر علط الصورة التالية 

 الصورة التالية:

 

( ثم اسم اجمللد الكي نريد change directory)اختصار لعبارة   cdللدخول إىل أي جملد نكتب األمر 

 ملعر ة مكاي التواجد pwdنا داخل لكا اجمللد سنكتب األمر ثم للتةكد ان cd helloدخوله مثل 

 



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

51 

 Sudoاألمر 

من أىد خواص لينكخ الرائعة لي األماي الكي مييز مكونات النظام وجيعله ىصينا ضد االخرتاع ىيث 

يتم تشغيل معظم الربامج وىسابات املستخدمني مبستوى صالىية وحتكم منخرض ولكا ما جيعل من 

( انتشار الرريوسات علط أنظمة لينكخ ىيث تتطلب الرريوسات أي يكوي املستخدم له املستحيل )نظريا 

ولو أمر سهل علط نظام ويندوز ولكنه ُمعطل بصورة  System Administratorصالىيات مدير النظام 

 تلأائية علط نظام لينكخ.

حمدودة يف لو ىساب منخرض املستوى وله صالىيات حتكم  Piىساب املستخدم التأليدي مثل 

مكونات نظام لينكخ وبالرغم من الروائد األمنية هلكا األمر إال أنه يف بعض األىياي جيب أي نأوم 

بالتعديل علط ملرات خاصة يف نظام لينكخ أو نشغل برامج حتتاج لصالىية املدير لكلك جاش احلل علط 

دم من مبجرد انتهاش املستخ صورة استخدام أمر ير ع صالىية املستخدم مواتا  وتنتهي لكه الصالىية

واليت تعين  super user doولو اختصار لعبارة  sudoتنريك الربنامج الكي يريده وذلك باستخدام األمر 

 rootأي األمر التالي سيتم تنريكه بصالىية املستخدم اخلارع )مدير النظام( والكي يسمط يف لينكخ 

 )اجلكر(.

 مثل  sudoأي تنرك أمر بصالىية املدير عليك اي تكتبه بعد كلمة بسيطة جدا ، إذا أردت  sudoطريأة عمل 

sudo programe1 

sudo programe2 

  

 هو يأوم برتح الصد ة بصالىيه  sudoيغنيك عن استخدام األمر  Root Terminalالىظ أي برنامج الة 

وىساب اجلكر مباطرة، يف الرصول الأادمة سنتعرف علط املزيد من أوامر الصد ة وككلك األوامر اليت 

 حتتاج صالىية اجلكر، اجلدول التالي  يه ملخص أللم األوامر

 جدول بةلم أوامر الصد ة 

 األمر اختصار لعبارة معنط األمر

 

 commandاظهر دليل استخدام الربنامج 

 

 
Show manual 

of command 
 

 
man command 

 

 اجمللد الكي تتواجد  يه كتابة اسم
Print Working 
Directory 

pwd 

 اظهر التاريخ و الوات اآلي
 
Show date 

 
date 
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 الرصل الثالث: جولة داخل نظام لينكخ راسبياي

 سلكي والتحكم عن بعد
وميكن  nameانشاش جملد ) ولدر( جديد باسم 

كتابة أكثر من اسم ىيث يتم عمل جملدات بعدد 

 األكاش

 
Make 

directory 

 
mkdir name 

 عرن حمتوى اجمللد من ملرات و جملدات اخرى
 
List everything 

 
ls 

 عرن حمتوى اجمللد لكن علط صورة اائمة رأسية

 

List everything 
in a list  

 
ls -l 

  أط txt.عرن حمتوى اجمللد من ملرات بامتداد 

 بةي امتداد أخر txtوميكن استبدال 

 
List .txt files 

only 

 
ls *.txt 

 

 folderالدخول إىل جملد اكة 
 

Change 
directory 

 
cd folder 

 الرجوع للمجلد السابق
 
Back directory 

 
cd .. 

نسخ ملف او جملد إىل جملد أخر مثل 

/destination 

 
Copy file(s)  

 
cp file 
/destination 

نأل ملف او جملد إىل جملد أخر مثل 

/destination 

 
Move file(s)  

 
mv file 
/destination 

  file1 file2 file3امسح امللرات 
Remove files 

 
rm file1 file2 
file3 

  folder1 folder2امسح اجمللدات 
Remove folder 

 
rm -r folder1 
folder2 

 )املدير( rootبصالىية اجلكر  commandنرك األمر 
 
Super user do 

 
sudo command 

 يتحول سطر األوامر اىل ىساب اجلكر بصورة دائمة
Conver to root 
accoount 

Sudo su  

  site.comمن املواع  file.zipام بتحميل امللف 
Download 

file.zip 

 
wget 
site.com/file.zip 

معر ة كروت واعدادات وعنوانني الشبكة اليت 

 متلكها الراسبريي باي  

Network 

configerations 
ifconfig 

 

 zip Extract file.zip unzip file.zip. ك ضغط امللرات املضغوط من نوع 
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 تنصيب وحتديث الربامج

تو ر أنظمة لينكخ طريأة رائعة لتحميل الربامج بسهولة وتسمط املستودعات 

Repositories  لكه املستودعات لي خوادم )سري رات( متواجدة علط

اإلنرتنت تعمل علط مدار الساعة وحتتوي علط ااعدة عمالاة من الربامج 

 املختلرة واليت ميكننا تنصيبها بسهولة جدا .

ها ألي تبحث عن الربامج علط االنرتنت لتحميل يف نظام لينكخ ال داعي

بنرسك  كل ما عليك  علة لو أي تكتب اسم الربنامج يف أمر التنصيب من 

 املستودعات وسيتم حتميل وتنصيب كل طيش بصورة تلأائية دوي تدخل.

أوم ت ألم املميزات للمستودعات إمكانية حتديث نظام التشغيل ومجيع األدوات املر أة به،  عندما نم 

امج  إنه ظام راسبياي( بتحديث أي برنالشركة املنتجة إلصدارة لينكخ اليت تستخدمها )ويف ىالتنا ن

 ي حتدث النظام ومجيع براجمه بةمر واىد  أط من خالل املستودعات.ميكنك أ

ولي عبارة عن أداة برجمية متكننا من االتصال   apt-getلتنصيب أي برنامج سنستخدم أداة

ت وحتميل او حتديث أي برنامج وككلك ىكف أي برنامج منصب بالرعل، تستخدم لكه باملستودعا

 األداة من خالل سطر األوامر.

 حتديث املستودعات 

ابل تنصيب أي برنامج من املستودعات جيب أي حندث الأائمة املوجودة لدينا بهكه الربامج، ولكا 

تتصل باملستودعات وحتمل أىدث اائمة بالربامج والتحديثات اجلديدة   apt-getيعين أي أداة 

 املوجودة علط خادم املستودع، يتم التحديث عن طريق األمر

sudo apt-get update  
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 الثالث: جولة داخل نظام لينكخ راسبيايالرصل 

 سلكي والتحكم عن بعد
 

 ابل األمر sudoي يعمل بصالىية مدير اجلهاز )اجلكر( وذلك بإضا ة كلمة جيب أ  apt-getالىظ أي األمر 

اد تستغرع عملية التحديث بعض الوات ىتط تنتهي من حتميل الأائمة الكاملة من كل املستودعات  

اخلاصة بنظام راسبياي وذلك ىسب سرعة اإلنرتنت لديك، بعد األنتهاش من تنزيل مجيع الأوائم ميكنك 

 اآلي أي تنصب أي برنامج تريدة وذلك عن طريق األمر:

sudo apt-get install programe1 

باسم الربنامج الكي تريد تنصيبه،  مثال األمر التالي سيأوم بتنصيب  programe1ىيث تستبدل كلمة 

 ولو حمرر نصوص خمصص لكتابة الربامج وملرات الربجمة Geanyبرنامج جيين 

sudo apt-get install geany 

لربنامج التالي كما عن اذا ما كنت تريد حتميل ا apt-get ستسةلك أداة  Enterعند الضغط علط زر 

ثم    (y)ستخربك مبساىة امللرات اليت ستأوم بتنزيلها ومساىة الربنامج بعد التنصيب، للموا أة اضغط زر 

 بعدلا سيبدأ حتميل الربنامج من املستودعات وتنصيبه مباطرة كما يف الصورة التالية: Enterزر 

 

ب دوي أي يسةلك "لل أنت متةكد من تنصيب ( بدوي أاواس لألمر ليتم التنصي -yميكنك أي تضيف )  

 اما ابل أو بعد اسم الربنامج كالتالي:  yالربنامج"، وميكنك إضا ة العالمة وىرف 

sudo apt-get install -y geany 
sudo apt-get install geany -y  

بكلمة  installة إذا أردت مسح أي برنامج من نظام لينكخ نأوم بكتابة نرخ األمر السابق مع استبدال كلم

remove  مثال  لنمسح برنامج geany :سنكتب األمر التالي 

sudo apt-get remove  geany 

 ( إىل األمر ليتم مسح الربنامج دوي أي يسةلك الربنامج  -yأيضا  ميكنك إضا ة )  

وذلك عن طريق األمر  apt-getميكنك حتديث نظام التشغيل والربامج كلها بسهولة بنرخ األداة الرائعة 

upgrade وال تنسط أي تأوم بعمل حتديث لأائمة املستودعات ابل تنريك لكا األمر دائما 
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sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade  

 تنصيب الربامج من متجر باي

ة أو متجر طرك Playلو متجر خاص مبؤسسة الراسبريي مماثل ملتجر تطبيأات جوجل  Pi Storeمتجر باي 

ىيث ميكنك من خالله حتميل عشرات التطبيأات واأللعاب اجملانية واملد وعة عالية  ITunesأبل 

 وبعض الكتب واملأاالت اخلاصة بالراسبريي جمانا . MagiPiاجلودة كما حيتوي أيضا  علط جملة 

 

 يحتوي  Pi Storeكل برامج املوجودة علط املستودعات جمانية متاما  ومرتوىة املصدر أما   ظة:ىمال

 دوالر أمريكي. 0دوالر اىل  1برامج جمانية ومد وعة ويرتاوح سعرلا بني 

جب عليك توالسةةةةتخةدام متجر بةاي ي  

 IndieCity الةةتسةةةةةجةةيةةل يف مةةواةةع   

املخصص لأللعاب والتطبيأات الصغرية 

http://store.indiecity.com 

بعد االنتهاش من التسجيل ستحصل  

يف "متجر باي" وأكتب اسم  Loginعلط ىساب خاص تسجل به يف "متجر باي" وذلك بالضغط علط زر 

 ، اآلي ميكنك أي حتمل من املتجر ما تشاش.IndieCityاملستخدم وكلمة املرور اليت سجلت بها يف مواع 

http://store.indiecity.com/
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 : جولة داخل نظام لينكخ راسبيايالرصل الثالث

 سلكي والتحكم عن بعد

 deb.تنصيب برنامج 

ولي صيغة ملرات الربامج  deb.صيب برنامج من ملف تنريكي من نوع يف بعض األىياي اد حتتاج إىل تن

 msi.مماثلة ملرات  deb.يف نظام دبياي وكل التوزيعات املشتأه منه )مثل راسبياي و أبونتو(، تعترب ملرات 

 ىيث نستخدم األمر التالي لتنصيبها: dpkgيف نظام ويندوز وميكنك تنصيبها عرب أداة 

 

sudo dpkg -i application.deb 
 

 مراجع إضا ية

ولي نرخ الصد ة املستخدمة يف نظام  Bashلكه املراجع متخصصة بعرن أوامر الصد ة من نوع 

راسبياي )وككلك نظام دبياي للحواسيب املكتبية و نظام أوبنتو ومعظم أنظمة لينكخ الشهرية(، مع طرح 

 وظيرة كل أمر بصورة متعمأة:

 http://ss64.com/bash/ 

 http://www.pixelbeat.org/cmdline.html 

 http://linuxcommand.org/learning_the_shell.php 

 

 باللغة العربية املتعلأة بنظام لينكخ املزيد من املراجع

 كتاب أبونتو ببساطة 

http://librebooks.org/simply-ubuntu 

 كتاب إدارة لينكخ املتأدم 

http://librebooks.org/gnu-linux-advanced-administration 

 يوميات لينكساوي 

http://librebooks.org/linuxawy-diaries-2 

 

 

 

http://ss64.com/bash/
http://www.pixelbeat.org/cmdline.html
http://linuxcommand.org/learning_the_shell.php
http://librebooks.org/simply-ubuntu/
http://librebooks.org/gnu-linux-advanced-administration/
http://librebooks.org/linuxawy-diaries-2/
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يف  م: التحكالرابعالفصل 

 خرآ جهازالراسبريي باي من 

 

مت تصميم الراسبريي باي لتعمل بلوىة مراتيح 

و ةرة مثل احلواسيب التأليدية لكن يف لكا 

الرصل سنتعلم كيف نتحكم يف الراسبريي باي 

عن بعد دوي احلاجة لتوصيلها بشاطة أو لوىة 

 مراتيح أو ماوس

 

 SSHالتحكم يف سطر األوامر باستخدام  

 VNCالتحكم يف الواجهة الرسومية عرب  

توصيل الراسبريي بةي جهاز مباطرة دوي  

 Switchsأو حموالت   Routers موجهات

 تثبيت عناوين الشبكة للراسبريي 

 

 

  



 

 

58  

 

 ع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخرالرصل الراب

 سلكي والتحكم عن بعد

 SSH الةالتحكم يف سطر األوامر عن بعد باستخدام 

ومعنالا احلريف باللغة العربية  Secure Shellلي اختصار لكلمة  SSHخدمة الة 

( ولي عبارة عن خدمة متكنك من التحكم عن بعد يف أي جهاز يعمل ةاألمن د ة)الَص

يتم  تحه عن بعد(،  Terminalميكنك اعتبارلا )بنظام لينكخ عن طريق سطر األوامر 

كما تتميز اخلدمة بالتشرري العالي وإمكانية استخدامها يف نأل امللرات وعمل 

  (.Secure Shellاسم اتصاالت بني األجهزة بصورة أمنة ومشررة )من لنا جاش 

 

( ولو الربنامج الكي يوضع علط اجلهاز الكي serverإىل طأني األول: برنامج اخلادم ) SSHتنأسم خدمة الة 

( ولو الربنامج الكي سنستخدمه للوصول إىل اجلهاز الكي clientتريد التحكم  يه عن بعد، والثاني: عميل )

متوا أة مع كل أنظمة التشغيل للحواسيب وىتط اهلواتف  clientsنريد التحكم به مع العلم انه يتو ر برامج 

 الككية مثل األيروي ولواتف األندرويد.

 

 علط الراسبريي باي SSH serverترعيل خدمة الة 

مدمج بها لكه اخلدمة وكل ما  Raspbianعلط الراسبريي باي سهل جدا  ىيث تةتي توزيعه  SSHتشغيل الة 

 عليك  علة لو تنشيط اخلدمة عن طريق الدخول إىل برنامج اعدادات الراسبريي باي 

sudo raspi-config 

 كما يف الصورة التالية: Advanced Optionsثم اخرت 

 SSHبعد ذلك ام بالدخول إىل اائمة 
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 واخرت منها ترعيل اخلدمة كما يف الصور التالية:

 

 

ىتط تغلق برنامج االعدادات والىظ ظهور رسالة تريد بانتهاش ترعيل خدمة  Finishواآلي توجه إىل زر 

 بنجاح كما يف الصورة التالية: SSHالة

 

 اخلاص بالراسبريي باي وذلك عرب األمر  IP addressاخلطوة التالية لي معر ة عنواي الشبكة 

ifconfig 

 192.168.1.4  اي الشبكة اخلاص بالراسبريي باي لوكما يف الصورة التالية جند أي عنو
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 صل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخرالر

 سلكي والتحكم عن بعد
 تضةةعه clientوللأيةةام بهةةكا سةةنحتاج برنةةامج    SSH األي ميكنةةك الةةتحكم يف الراسةةبريي بةةاي عةةرب الةةة     

ألنةةةه برنةةةامج خريةةةف     PuTTYعلةةةط أي جهةةةاز ىاسةةةب آلةةةي أخةةةر، أنصةةةحك باسةةةتخدام برنةةةامج        

 ي )سةةةتجد الربنةةةامج يف املر أةةةات(: ومرتةةةوح املصةةةدر وميكنةةةك حتميلةةةة جمانةةةا  مةةةن املواةةةع التةةةال   

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 ,FTPعندما ترتح الربنامج ستجد واجهه حتتوي علط عدة خيارات لالتصال بةكثر من بروتوكول مثل 

SSH, Telnet, Serial  سنختار منهاSSH ونكتب عنواي جهاز الراسبريي باي يف خانة الةHost Name  ورام

 كما يف الصورة التالية: Portيف خانة الة 22املنرك 

 

تصال و تظهر نا كة تطالبك باسم املستخدم و كلمة املرور، اكتب اسم ليبدأ اال Openاضغط علط زر 

 (لكا إي مل تكن اد غريت كلمة املرور من ابل) raspberryو كلمة املرور  piاملستخدم 

 

 ر لك نا كة سطر األوامر اخلاصة بالراسبريي باي كما يف الصورة التالية:هبعد ذلك ستظ

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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ريق سطر األوامر ومن أي جهاز ىاسب آخر أو ىتط بالراسبريي باي عن طي ترعل ما تشاش األي ميكنك أ

 .الشبكةنرخ  طعللاتف ذكي مادام 

 SSHبرامج أخرى لالتصال لدمة الة 

 

o  ملستخدمي لينكخ ميكنك االتصال بالراسبريي مباطرة عرب كتابة األمر 

ssh pi@192.168.1.4 

o  ملستخدمي لواتف أندرويد أنصحك باستخدام برنامجConnectBot 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.connectbot 

o ملستخدمي لواتف الةIphone أو الةIpad  أنصحك بالربنامج اجملانيServer Auditor 

https://itunes.apple.com/us/app/server-auditor-ssh-client/id549039908?mt=8 

 

 مع املأارنة بينهم  SSH clientsأيضا  ميكنك تصرح لكه الأائمة اليت حتتوي علط العديد من الة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SSH_clients 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.connectbot
https://itunes.apple.com/us/app/server-auditor-ssh-client/id549039908?mt=8
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SSH_clients
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 الرصل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخر

 سلكي والتحكم عن بعد

 VNC protocol عرن سطح املكتب والتحكم عرب الة

بعد لو نظام للوصول إىل األجهزة والتحكم  يها عن  Virtual Network Computing أو الةةةةة VNC الةةةةة 

 VNC ما حيدث بشكل  وري، تعتمد طريأة عمل اتصال ىيث تتمكن من مشالدة سطح املكتب ونأل

، وبرنامج يف اجلهاز الكي (Server) بني جهازين علط تثبيت برنامج يف اجلهاز الكي سيتم التحكم  يه

، ومن مميزات (Viewer) ُه م منحُكسيتم الَت

أنةه ال يعتمد علط نظام   VNC نظةام الةةةةةةةةة 

يل معني،  من املمكن إجراش اتصةةال تشةةغ

بني جهةةاز يسةةةةتخةةدم اللينكخ مع جهةةاز    

يسةةةةتخدم الويندوز والعكخ، ومن املمكن 

اجراش اتصةال بني جهاز يستخدم املاك مع  

جهاز يسةةتخدم الويندوز والعكخ، أيضةًةا من 

البديهي أنه ميكن استخدامه بني جهازين 

شبكة كيف ميكنك أي تتحكم يف الراسبريي باي عرب ال ، يف لكا اجلزش سنتعلميعمالي بنرخ نظام التشةغيل 

  VNC protocolباستخدام الة 

 Ethernetوصل جهاز الراسبريي باي باألنرتنت عن طريق إيصال كابل الشبكة يف منرك الة يف البداية 

 الكي سيمكننا tightvncserverاخلاص بالراسبريي باي، ثم ام بتحديث اائمة الربامج وتنصيب برنامج 

 من التحكم يف الراسبريي باي عن بعد وذلك بتنريك األوامر التالية بالرتتيب:

sudo apt-get update 
sudo apt-get install -y tightvncserver 

 أنتظر ىتط ينتهي الربنامج من التحميل والتنصيب

 

 التالي:من خالل األمر  VNC serverبعد االنتهاش من حتميل الربنامج سنأوم بتشغيل الة 

vncserver :1 
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ي تكتب كلمة املرور اليت تريدلا )كلمة املرور اليت ستستخدمها للدخول يف املرة األوىل سيطلب الربنامج أ

 إىل اجلهاز عن بعد وليخ كلمة مرور املستخدم نرسها( كما يف الصورة التالية:

 

 يتجد الربنامج يسةلك إذا ما اردت أعندلا سادخل كلمة املرور اليت تريدلا وام بتةكيد إدخاهلا مرة أخرى، 

تضيف كلمة مرور ملشالدة طاطة الراسبريي باي عن بعد دوي التحكم بها )لكا اخليار ليخ له  ائدة كبرية األي 

 (Enterو اضغط  nلكلك اكتب ىرف الة 

 

 طريق األمر:وذلك عن  IP addressتبأت خطوة أخرية ولي معر ة عنواي الشبكة اخلاص بالراسبريي باي 

ifconfig 

 192.168.1.4يف الصورة التالية جند أي عنواي الشبكة للراسبريي باي لو 

 

األي الراسبريي باي جالزة لكي تتحكم بها عن بعد عرب أي جهاز ىاسب أخر متصل علط نرخ الشبكة، وللأيام 

كي ميكنك حتميلة جمانا  وال RealVNC viewerمثل برنامج  VNCبهكا األمر علينا أي نستخدم متصرح الة 

 /http://www.realvnc.com/download/viewerجلميع أنظمة التشغيل من مواعة الركي 

http://www.realvnc.com/download/viewer/
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 الرصل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخر

 سلكي والتحكم عن بعد

 

 

بعد حتميل الربنامج ام بتشغيله وستظهر لك طاطة الدخول، اكتب عنواي جهاز الراسبريي باي اخلاص بك 

 " كما يف الصورة التالية:connectثم اضغط زر "اتصل   192.168.1.4:1مثل  1بةنأطتني و رام  متبوعا 

 

 

 

، والىظ انه اد تظهر لك رسالة تريد بةي االتصال مع الراسبريي باي غري مشرر، Okأكتب كلمة املرور واضغط 

 ليظهر لك سطح املكتب مباطرة علط طاطة احلاسب continueجتالل الرسالة و اضغط علط زر 
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 عند بدأ تشغيل الراسبريي باي VNC server التشغيل التلأائي للة

لكن لكه اخلدمة تعمل  VNC يف اخلطوات السابأة استطعنا التحكم يف الراسبريي باي عرب خدمة الة

تلأائيا  حبيث ميكن  VNC الة، سيكوي من الرائع أي تعمل خدمة vncserver :1تنريك األمر  د أط عن

الوصول للراسبريي باي عن بعد يف أي وات، ولتحأيق لكا سنأوم بعمل ملف بدأ التشغيل التلأائي 

 .VNC خلدمة الة

 وذلك عرب األمر التالي: piيف البداية توجهه اىل جملد املستخدم 

cd /home/pi 

 و ذلك عرب األمر التالي: configوال تنسط النأطة يف أول كلمة  config.ثم ام بإنشاش جملد جديد باسم 

mkdir .config 

 وذلك عرب األوامر التالية: autostartواألي أدخل إىل لكا اجمللد و ام بعمل جملد جديد باسم 

mkdir autostart 
cd autostart 

 

 وذلك عرب األمر: VNC ل خدمة الةواآلي سنأوم بعمل ملف بدأ تشغي

nano tightvnc.desktop 

ثم  Ctrl+Xبعد ذلك ام بكتابة املدخالت التالية إىل لكا امللف ثم أىرظه عن طريق الضغط علط زر 
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 الرصل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخر

 سلكي والتحكم عن بعد
 Enterثم أضغط  Yزر 

[Desktop Entry] 
Type=Application 
Name=TightVNC 
Exec=vncserver :1 
StartupNotify=false 

 

 

 

نرخ اخلطوات السابأة ميكن أي تستخدم لتشغيل أي برنامج عند توصيل الكهرباش معلومة اضا ية: 

 وااالع الراسبريي باي إىل نظام التشغيل
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 للراسبريي IP Address تثبيت عنواي الشبكة

 ري كال احلالتني حنتاج دائما  VNC الةأو تأنية  SSH الةعندما نتصل بالراسبريي باي عن بعد باستخدام تأنية 

سيكوي من األ ضل لو مت تثبيت  ،ifconfigللراسبريي باي عن طريق األمر  IP Addressملعر ة عنواي الشبكة 

 IP لةايوجد داعي لتوصيل الراسبريي باي بشاطة التلراز ملعر ة  وبكلك اللكا العنواي بصورة دائمة ال تتغري 

address يف لكا الدرس ستتعلم كيف ميكنك تثبيت عنواي الراسبريي باي ، مسبأا  ىيث يكوي الرام معلوم 

 

بريي باي يف حتديد عنواي ثابت للراس)موجه البيانات( داخل الشبكة اليت تستخدمها استغالل الرواتر  ميكن

ل عيتم ىجزة وإعطائه للراسبريي باي بصورة تلأائية مبجرد توصيلها بالشبكة، علط سبيل املثال ميكننا ج

 مبجرد أي تتصل الراسبريي باي بالشبكة. 192.168.1.10الرواتر يعطي الراسبريي باي العنواي 

اخلاص بك واليت غالبا ما تكوي  الراوترعليك التوجه إىل صرحة التحكم يف  لتنريك لكا األمر 

192.168.1.1http://  192.168.0.1أوhttp://  سةاوم بالشرح علط راوتر من نوعLink-TP  باعتباره األطهر يف

لب منك ما ط إذا، وأسلوب الضبطوغالبا  ما ستجد بااي املوجهات مشابهه يف نرخ األعداد  الوطن العربي

  رتاضيةاسم مستخدم وكلمة مرور  هي علط األغلب نرخ االعدادات اال

Username: admin 
Password: admin 

 

عن  ة)أسم اخلدمة املسؤول DHCP توزيع عناوين الشبكةمن الأائمة الرئيسية سنتوجه اىل اائمة اعدادات 

 توزيع عناوين الشبكة علط كل األجهزة املتصلة بالراوتر(.

 

 

ها وعناوينجهزة املتصلة بالشبكة علط مجيع األ واليت حتتوي DHCP client listثم ادخل اىل اائمة الة 

 املميز لكل جهاز )سنحتاج لكا الرام يف اخلطوات التالية(. MAC الة وككلك رام

http://192.168.1.1/
http://192.168.0.1/
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 الرصل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخر

 سلكي والتحكم عن بعد

 

 

، ام بنسخ rasberrypi( املكتوب جبانب كلمة B8-27-EB-48-48-D7) MAC Addressالىظ عنواي الة

و عنواي  MAC Addressو ام بإضا ة الة Address Reservationلكا الرمز املميز وادخل إىل اائمة الة

 كما يف الصورة التالية: Saveثم أضغط الشبكة الكي تريد تثبيته للراسبريي باي 

 

كلما مت توصيل  192.168.1.10وبكلك نكوي اد برجمنا الراوتر علط إعطاش الراسبريي باي العنواي 

 الراسبريي باي بالشبكة

 

 

ىرف أو رام يتم اعطائة لكل جهاز يستطيع  12مكوي من  لو كود مميز MAC معلومات إضا ية: عنواي الة

االتصال بشبكة سلكية أو السلكية ويستخدم لتميز األجهزة عن بعضها البعض )مبعنط أنك لن جتد جهازين 

  (MACيف العامل حيمالي نرخ عنواي الة
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 توصيل الراسبريي حباسب أخر باستخدام كابل الشبكة  أط

السابأة تعلمنا كيرية التحكم يف الراسبريي باي عن بعد باستخدام طبكات احلاسب اآللي، يف الدروس 

( داخل الشبكة لتوجيه البيانات بني األجهزة، يف Switchلكن لكا األمر يتطلب وجود راوتر )او سويتش

د ولكا الدرس سنتعلم كيف نتحكم يف الراسبريي باي باستخدام كابل الشبكة  أط دوي احلاجة لوج

 راوتر أو سويتش أو أي جهاز لتوجيه البيانات.

 

عنواي الشبكة من داخل الراسبريي نرسها دوي االرتباط براوتر معني مما  تعتمد لكه الطريأة علط تثبيت

يعين أي عنواي الشبكة سيظل ثابت ىتط واي وصلتها علط أي طبكة وىتط واي مل يكن لناك راوتر من 

يأة إمكانية توصيل الراسبريي باي بةي ىاسب آلي مباطرة بكابل الشبكة األصل، كما تعطينا لكه الطر

 جهاز أخر.دوي احلاجة ألي 

 الراسبريي باي طأوال : ضب

ام برصل الكهرباش عن الراسبريي باي ووصل بطااة الكاكرة اخلاصة بها إىل جهاز احلاسب اآللي لتظهر 

 يف الصورة التالية: كما bootوحتمل اسم  My Computerلك أيأونة جديدة يف 

 

والكي حيتوى علط اعدادات بدأ التشغيل اخلاصة  cmdline.txtو ا تح امللف  Bootادخل إىل جملد 

بالراسبريي باي، توجه إىل نهاية امللف و ام بإضا ة عنواي الشبكة الكي تريد اعطائة للراسبريي باي 

 علط اهليئة التالية:

ip=192.168.1.10 
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 الرصل الرابع: التحكم يف الراسبريي باي من جهاز آخر

 سلكي والتحكم عن بعد
 مثل الصورة التالية: cmdline.txtليصبح ملف 

 

بعد االنتهاش من تعديل امللف ام حبرظة وأعد تركيب بطااة الكاكرة داخل الراسبريي باي مرة أخرى 

  ثم ام بتشغيل الراسبريي باي.

 احلاسب اآللي طثانيا : ضب

بعد االنتهاش من جتهيز الراسةةبريي سةةنأوم بتجهيز  

عنواي طةةةبكة ولعمل   إعطائهاحلاسةةةب اآللي عرب 

نأوم بتوصيل الراسبريي مع احلاسب لكا األمر س

ائمة ندخل إىل ااآللي بكابل الشةبكة مباطةةرة ثم  

 الرتتيب.اعدادات الشبكة ثم اائمة التحكم يف عنواي الشبكة كما يف الصور التالية علط 

 

  

 

1 

2 
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 وتكوي اعدادات الشبكة كالتالي:

IP Address: 192.168.1.5 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
Default Gateway: 192.168.1.5 

 VNC viewer أو PuTTY واآلي ميكنك االتصال بالراسبريي باي مباطرة عرب برنامج

ي من ليستأبل عناوين الشبكة بصورة تلأائية بعد ما تنته اآللياي تعيد ضبط احلاسب  بملحوظة: جي

 Obtain IP Address Automaticallyاختيار  وذلك عربي باي العمل مع الراسبري

 

3 0 
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

الفصل اخلامس: أساسيات علم 

 اإللكرتونيات و الكهرباء

 

يشرح لكا الرصل أساسيات علم اإللكرتونيات 

و توصيل املكونات اإللكرتونية ببعضها البعض 

 Breadboardعلط لوىة التجارب 

 

 Ohm's Lawاانوي أوم  

  Resistors املأاومات 

  Switchs املراتيح 

  Motors احملركات 

 BreadBoardلوىة التجارب  
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 Resistorالكهربية  املأاومة

 ،ربيةيف الدوائر اإللكرتونية و الكه اسةتخداما ثر الأطع اإلليكرتونيةة كمن ألم وأ

 كمأسم-( ةرع اجلهةد)الرولتاألمبيةر(، طدة التيةار )وتةستخدم للةتحكم  ةي 

 نسبةاألوم  بوىدة تأةاس املأاومةة للتيةار الكهربي، وأيضا  تستخدم كمأةسمجهد، 

 علط جند رمز املأاومة يف الدوائر اإللكرتونية ،Ohmأوم جورج سيموي للعامل 

 اوم( او امليجا اوم 1111، وتكتب ايمتها باألوم او الكيلو اوم )يف اللغة اإلجنليزية R صورة ىرف 

  

1 Ohm 1 Ω 

1000 Ohms = 1 K Ohm 1 K Ω 

1000000 Ohms = 1 M Ohm 1 M Ω 

 ختتلف املأاومات ىسب طريأة صنعها والغرن املصممة ألجله  منها:

 املأاومة الثابتة.   .1

 املأاومة املتغرية.   .2

 املأاومة الضوئية.   .3

 املأاومة احلرارية.    .0

 اراشة ايمة املأاومة :  

 يوجد علط املأاومة أطواع ملونة ملعر ة ايمتها.  

وملعر ة ايمة املأاومة أنظر إىل الطةوع الةكليب أو 

الكي حيدد نسبة التراوت أو  الرةضي "ولةو الطةوع

اخلطة يف املأاومة "، واجعل الطةوع الةكلبيةو الرضي 

 .لأراشة من اليسار إىل اليمنيعلط ميينك وأبدا ا

  .سلكلالطوع األارب ألي طرف من ا بةدأ الأةراشة مةننيخ هلةا طةوع ذلبةي أو  ةضي  بعةض املأاومةات لة

    : مأاومة لونها بين اسود بين :مثال 

 هتبك، أنظر للطوع األول وىدد لونه وأأبدأ من اليسار إىل اليمني 

ظر ، ثم أندول املوضوع ، اللوي بين ويساويرامه علط ىسب اجل

 تب رامه علط ىسب اجلدولكلونه وأللطوع الثاني وىدد 

رار لونة و اكتب عدد األص املوضوع ، اللوي أسود ويساوي صرر ، ثم أنظر للطوع الثالث واألخري وىدد

 علط ىسب اجلدول املوجود باألسرل.
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد
 

، واللوي الثالث )بين( 11واللوي الثاني اسود ولكا يعين إضا ة صرر  يصبح الرام ، ١اللوي بين يساوي احلل: 

، ونالىظ اللوي الرابع الكي لو ذليب حيدد نسبة اوم100    تصبح ايمة املأاومةيعين إضا ة صرر واىد  أط 

   .%5واليت لي ىسب اجلدول  التراوت

  

 جدول ألواي املأاومات

 

 

 الىظ أي:

 من ايمتها سواش كاي أكثر أو أال  %5اللوي الكليب يعين نسبة التراوت )اخلطة يف تصنيع املأاومة(  =  

 من ايمتها سواش كاي أكثر أو أال %11يعين نسبة التراوت )اخلطة يف تصنيع املأاومة(  =  اللوي الرضي

ميكنك اياس املأاومات بطريأة أخرى، و لي عرب استخدام 

  Multimeterاس اإللكرتونية متعددة األغران أىد أجهزة الأي

دوالر(، كل ما  5اليت تباع يف األسواع بةسعار زليدة )ىوالي 

 ohm Ωعليك  علة لو تشغيل اجلهاز علط وضع اراشة املأاومة 

   و توصيل طريف اجلهاز بطريف املأاومة املراج معر ة ايمتها.
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 املأاومة املتغرية

طريق حتريك جزش ميكانيكي اد يكوي عصا دوارة  لي مأاومة تتغري ايمتها عن

أو مزالج حبيث تزداد أو تأل ايمتها تبعا  هلكه احلركة امليكانيكية، غالبا  ما 

جند املأاومات املتغرية يف األجهزة الصوتية )اجلزش الكي تديرة لرت ع او 

ا مخترض الصوت(، تكتب ايمة املأاومة املتغري علط اجلزش اخللري هلا وغالبا  

 كليو اوم( 1111ميجا اوم ) 11كيلو اوم إىل  1ترتاوح ايم املأاومات املتو رة يف السوع بني 

ُيرمز للمأاومة املتغرية يف الدوائر اإللكرتونية علط ليئة مأاومة تأليدية هلا طرف ثالث يف املنتصف مثل 

 الصورة التالية:

 

 وتتو ر يف األسواع بةطكال وأىجام خمتلرة 
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 Ohm's Lawأوم الكهربياانوي 

عرف  رع اجلهد علط أنه الشغل املبكول بواسطة مصدر كهربي مثل البطاريات والكي يأوم بد ع ُي

)بوىدة  ينص اانوي أوم علط أي طدة التيار الكهربيواإللكرتونيات احلرة يف أي سلك لتوليد تيار كهربي، 

يتناسب مع  رع اجلهد املطبق عليه )يرمز  )سلك أو جهاز( ( املار يف موصلIيرمز هلا بالرمز  Ampاألمبري 

ككلك يتةثر التيار املار يف موصل بأيمة  ،(Vلررع اجلهد بالرمز 

املوجودة يف لكا املوصل، وميكن  متثل اانوي  Rاملأاومة 

أوم بةي  رع اجلهد = ىاصل ضرب ايمة التيار الكهربي يف 

 املأاومة 

من لكا الأانوي نستطيع استنتاج أي من الأيم التالية )اذا كاي 

 معلوم ايمتني منهم( 

 

 

 ىيث:

 I (Current )طدة التيار : 

 V(Voltage: ) رع اجلهد  

 R (Resistance )املأاومة : 

 

 أمبري 3=  2\2= أوم  هكا يعين اي التيار املار  2 ولت متصلة مبأاومة  2: لدينا بطارية 1مثال 

  ولت 51=  5*11= امبري  اي ايمة  رع اجلهد  11اوم =  5: اذا كاي التيار املار يف مأاومة 2مثال 

 أمبري  ما ايمة املأاومة؟ 0=  ولت و نريد أي مير تيار يف دائرة كهربية  11: اذا كاي  رع اجلهد = 3مثال 

 وم)اثنني و نصف( ا 2.5=  0\11= التيار  \احلل: املأاومة =  رع اجلهد 

 Powerالأدرة 

لي ىاصل ضرب  رع اجلهد يف التيار وتدل علط مأدار الطااة اليت يستهلك جهاز ما وتأاس بوىدة 

أمبري  هكا  11 ولت وطدة تيار  221،  مثال اذا النا أي املكنسة الكهربية تعمل بررع جهد  Wattالوات

  وات. 2211يعين أنها تستهلك 
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 LEDالدايود الضوئي 

 light emitting diodeالدايود الضوئي  أو للضوش الباعث ئيالصمام الثنا

(LED) أطباه  مصنوع من مواد مصدر ضوئيعنصر إلكرتوني يستخدم ك لو

ور تيار كهربي بني طر يه، يتو ر الدايود مر عند الضوش تشع املوصالت

الضوئي يف األسواع بةىجام و أطكال خمتلرة و العديد من األلواي، غالبا 

   ولت أو أعلط. 1.5الدايود الضوئي علط جهد يبدأ من ما يعمل 

ُيرسم الدايود الضوئي يف الداوئر اإللكرتونية علط صورة مثلث صغري وخيرج منه سهماي )داللة علط اطعاع 

الضوش من لكه الأطعة اإللكرتونية(، ميتلك الدايود طريف توصيل )رجول الدايود( الطرف األطول لو 

و   Cathodeلكي يستأبل التيار الكهربي و الطرف األاصر لو الطرف السالبا Anodeالطرف املوجب 

 Ground (GND)الكي يتصل بةرضي الدائرة 

 

أجزاش من األلف من األمبري  0أغلب الدايودات الضوئية تستهلك تيار منخرض جدا  لتعمل، يبدأ التيار من 

 عة مصابيح الدايودات الضوئية و اليتمللي امبري( لكلك جند الدول املتأدمة بدأت تتجهه لصنا 0)

 تستهلك طااة أال بعشر مرات علط األال من املصابيح التأليدية و تعطي نرخ كرائة اإلضائة.

 غالبا  يتم توصيل الدايودات الضوئية يف الدوائر اإللكرتونية عرب

مأاومة صغرية توضع ابل الدايود حلمايتة من التيار عن طريق 

ار به داخل احلدود املسموىة، الصورة ضبط ايمة التيار امل

 7املوجودة علط اجلانب األيسر توضح طريق توصيلة ببطارية 

    ولت.
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 Motorsاحملركات 

تعترب احملركات من ألم العناصر الداخله  ط املشاريع األلكرتونيه و لط العنصر 

 املسؤل عن حتويل الطااه الكهربيه اىل طااه ىركيه  ط صوره دوراي .

 

 

ستجد احملركات  ط كثري من األجهزه االلكرتونيه التط يوجد بها  

ىركه ميكانيكيه مثل: الروبتات بةنواعها املختلره سواش كانت 

 صناعيه او روبوتات للرت يه، مشغالت األاراص، ألعاب األطرال.. اخل

 

 

 تنأسم احملركات الكهربيه اىل نوعني رئيسيني و لما :

 (  حمركات التيار املستمرDC – Servo – Stepper) 

 ( 1حمركات التيار املرتدد Phase– 3 Phase) 

  DC Motorو لو احملركات التط تعمل بالتيار املستمر مثل الة  أط سنتعرن للنوع األول الكتاب ط لكا 

 بةنواعها التحكم اإللكرتونيو لما اطهر أنواع احملركات املستخدمه  ط مشاريع   Servo Motorو الة 

 ره.املختل

 

  

DC Motor Servo Motor 
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 BreadBoardلوىة التجارب اإللكرتونية 

يف املاضي كاي توصيل أي مكونات إلكرتونية ببعضها 

يتم عرب عملية اللحام ىيث تستخدم أداة اللحام )تسمط 

( مع مادة الأصدير  soldering ironمكواه حلام

املوصلة للكهرباش لتوصيل املكونات ببعضها، وظل لكا 

املرهوم مطبأا  ىتط ظهر االخرتاع الرائع "لوىة 

" أو كما يسميها البعض لوىة BreadBoardالتجارب 

  .prototype boardأو  Test Boardاختبارات 

ام بعض بسهولة دوي استخدام أي حلُتمكنك لكه اللوىة من توصيل املكونات اإللكرتونيات ببعضها ال

عضها توصيل رأسية بب عن طريق مصرو ة من الوصالت املعدنية اجلالزة، ىيث تتصل كل مخخ نأاط

البعض علط صورة عمود من طرائح األلومنيوم أو النحاس مما يعين انه اذا مت توصيل عده اطياش علط 

 نرخ العمود  انهم يتصلوا ببعض كهربيا .
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 أنواع لوىات التجارب

تتو ر لوىة التجارب بةىجام وألواي خمتلرة، غالبا  ما يزيد سعرلا كلما زاد احلجم والصور التالية توضح بعض 

 من ألواح التجارب املتو رة يف السوع.

 

 

  

 الصور التالية توضح لوىة التجارب مع بعض املكونات اإللكرتونية املوضوعة عليها
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 أسالك التوصيل جتهيز

الستخدام لوىة التجارب يف توصيل املكونات اإللكرتونية سنحتاج جمموعة من الوصالت )أسالك اصرية 

وذلك ألنها توصل تأرز بني  jumpersتساعدنا يف توصيل املكونات ببعضها( وتسمط باللغة اإلجنليزية 

 الصروف واألعمدة وتوصلها ببعضها البعض.

ميكنك احلصول علط وصالت عالية  من حمالت املكونات اإللكرتونية أو ميكنك طراش لكه االسالك

املستخدم يف وصالت طبكات احلاسب اآللي وتستطيع  Cat5اجلودة عن طريق استخدام اطعه من كابل 

 .ةويتميز بالسعر الرخيص جدا  مأارنة بشراش أسالك جالزطراشه من حمالت مستلزمات الكمبيوتر والشبكات 

واص واىد سنيت مرت من اجلهتني للسلك املراد جتهيزه كما )أو الأصا ة( ام باستخدام اشاره االسالك 

ه االوىل، ثم كرر نرخ العملية مره اخرى ولكن بةطوال خمتلرة ىتط حتصل علط جمموعه يف الصور

   .اسالك جالزة لالستخدام
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 : توصيل الدايود الضوئي1مثال

 

 لدف املثال

تشغيل الدايود الضوئي عن طريق توصيلة مع 

  ولت  3بطارية 

 املكونات

 لوىة التجارب 

 دايود ضوئي 

 اوم 221مأاومة  

  ولت + ىامل البطارية 3بطارية  

 :1طرح املثال رام 

مللي  15مللي امبري ىتط  0تعمل معظم الدايودات الضوئية ذات اللوي األ ر مع تيار كهربي يبدأ من 

مللي امبري ىتط ال حيرتع الدايود( لكلك استخدمنا املأاومة لتحديد  15يرضل زيادة التيار عن أمبري )ال 

ايمة التيار الكهربي املار بالدايود الضوئي  تبعا  لأانوي أوم  اي ايمة التيار الكهربي املار يف لكه 

 مللي أمبري. 13امبري( =  1.113)اوم( = )221\) ولت(3الدائرة = 

متصل بسالب البطارية )السلك األزرع( والطرف املوجب )الطويل(  led ف السالب للةالىظ أي الطر

 اوم واليت يتصل طر ها اآلخر مبوجب البطارية )السلك األ ر(.  221متصل باملأاومة 
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 طريأة التوصيل األوىل

 

 طريأة التوصيل الثانية

 

 

  اوم ووصلهم بالبطارية  221مأاومات  3دايودات ضوئية مع  3تدريب: ام بتوصيل 
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 : توصيل الدايود الضوئي مع مرتاح )سويتش(2مثال

 

 

 لدف املثال

التحكم يف تشغيل الدايود الضوئي عن 

  ولت  3طريق توصيلة مع مرتاح وبطارية 

 املكونات

 لوىة التجارب 

 دايود ضوئي 

 اوم 221مأاومة  

 مرتاح ضغط )سويتش( 

  ولت + ىامل البطارية 3بطارية  

 :1طرح املثال رام 

ىيث يأوم لكا املرتاح بتوصيل  Push button switchيف لكا املثال سنستخدم مرتاح يعمل بالضغط 

 الدائرة الكهربية عند الضغط عليه ليمر التيار الكهربي من البطارية إىل املأاومة ثم إىل الدايود الضوئي 
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 طريأة التوصيل األوىل

 

 طريأة التوصيل الثانية

 

 

وعند  1سويتش حبيث عند الضغط علط السويتش األول يضئ الدايود  2دايود ضوئي بة  2تدريب: ام بتوصيل 

 اوم( 221)ال تنسط وضع املأاومات  2يضئ الدايود رام  2الضغط علط سويتش 
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 الرصل اخلامخ: أساسيات علم اإللكرتونيات و الكهرباش

 سلكي والتحكم عن بعد

 هربي مع مرتاح: توصيل الدايود الضوئي مع مرتاح + حمرك ك3مثال

 

 لدف املثال

التحكم يف تشغيل الدايود الضوئي واحملرك 

الكهربي عن طريق توصيل كاللما مع مراتيح 

  ولت  3ضغط وبطارية 

 املكونات

 دايود ضوئي 

 اوم 221مأاومة  

 حمرك كهربي )موتور( 

 مرتاح ضغط )سويتش( 2 

  ولت + ىامل البطارية 3بطارية  

 طريأة التوصيل
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 توصيل الدايود الضوئي مع مأاومة متغرية : 0مثال

 

 لدف املثال

التحكم يف طدة اضاشة الدايود الضوئي عن 

 طريق توصيله مع مأاومة متغرية 

 املكونات

 دايود ضوئي 

 كيلو اوم 111مأاومة متغرية  

  ولت + ىامل البطارية 3بطارية  

 طريأة التوصيل
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

: برجمة منافذ السادسالفصل 

 اإللكرتوني بالبايثونالتحكم 

 

يشرح لكا الرصل استخدام الراسبريي يف 

 GPIOمشاريع التحكم اإللكرتوني عن طريق الة 

حبيث تتحول الراسبريي إىل بديل متطور عن 

 Microcontrollersاملتحكمات الدايأة 

 

 GPIOخمارج التحكم  

 لغات الربجمة اليت تدعمها الراسبريي 

 مأدمة عن لغة بايثوي 

 مشاريع حتكم خمتلرة 2 
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 GPIOخمارج التحكم 

GPIO  لي اختصار لعبارةGeneral-purpose input/output  النأاط العامة اليت تستخدم كدخل أو(

بعضها يستخدم يف التحكم  GPIO( تسمط pinsنأطة توصيل كهربية) 20خرج(، متتلك  لوىة الراسبريي 

( والبعض يف امداد الطااة والبعض خمصص imput)( والبعض يف األستشعار outputsاإللكرتوني )

 لربوتوكوالت االتصاالت بني املكونات واألجهزة اإللكرتونية املختلرة.

 

 منا ك الطااة

Pin (1, 17)  ولت ويستطيع لكا املخرج تو ري تيار كهربي  3.3: خمرج للطااة بررع جهد 

مللي اد يتضر منظم اجلهد  51مللي أمبري، الىظ انه يف ىالة سحب تيار اعلط من  51ىتط 

 ولوىة الراسبريي.

 Pin (2, 4) ولت، يتصل لكا املخرج مبنرك الة  5:  خمرج )أو مدخل( للطااة بررع جهد 

MicroUSB  علط اللوىة واملسؤل عن تو ري الطااة ويستطيع تو ري تيار كهربي علط ىسب

كمدخل للطااة عن طريق  وميكن استخدامه MicroUSBالشاىن الكهربي املتصل بالة

  ولت لتشغيل. 5توصيل بطارية بررع جهد 

Pin (6, 9, 14, 20, 25)  نأاط التوصيل باألرضي :Ground (GND)  
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 منا ك التحكم

Pin (3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26)  منرك  19: متتلك الراسبريي

ويتم ضبط  Inputأو  Outputخاص، لكه املنا ك ميكن استخدمها يف التحكم اإللكرتوني إما علط صورة 

 وضع تشغيلها عن طريق الربجمة كما سنرى يف الرصول الأادمة.

لو  3رام  Pin مثال املنرك  GPIOعلط الراسبريي باي خمتلف عن ترايم الة  Pinsة مالىظة لامة: ترايم ال

GPIO2  لو  11واملنرك رامGPIO 17  لكلك جيب الرجوع دائما اىل الصورة املوجودة باألعلط

واليت سيتم طرىها بصورة مرصلة أكثر يف الرصول الأادمة   Raspberry Pi GPIO pin map واملسماة

 باذي اهلل.

 بروتوكالت االتصاالت

بروتوكول األتصاالت لي جمموعة من التأنيات اليت توصل األجهزة و املكونات اإللكرتونية مع بعضها 

لو  g 802.11البعض لتتبادل البيانات، يف ىياتنا اليومية نستخدم عشرات بروتوكوالت االتصاالت  مثال 

ي نستخدمة يف االتصال بالشبكات الالسلكية والك WiFiاسم أطهر بروتوكول اتصال السلكي لتأنية الة 

 املستخدم يف تنظيم عناوين الشبكات  واإلنرتنت. TCP/IPوبروتوكول 

 i2C, SPI, UART, 1Wireبروتوكوالت لالتصاالت خمصصة للأطع اإللكرتونية ولي  0تدعم الراسبريي 

واليت متكننا من االتصال بالعديد من املكونات اإللكرتونية وزيادة ادرة الراسبريي باي علط التحكم يف 

عشرات وىتط مئات األجهزة اإللكرتونية باستخدام لكه الربوتوكوالت واليت سنرى مدى أليمتها 

 بالترصيل يف   صل " التحكم املتأدم ".

أو   inputىيث يتم ضبط املنرك علط العمل اما كة  GPIOلة تعمل لكه الربوتوكوالت علط نرخ منا ك ا

Output  أوCommunication Protocol   وذلك من خالل التالعب باعدادات لكه املنا ك يف نظام

 التشغيل لينكخ وباستخدام لغات الربجمة مثل بايثوي أو السي.

 لغات الربجمة اليت تدعمها الراسبريي

والكي يعين انها متتلك الدعم الكامل ملعظم لغات الربجمة اليت يدعمها  تعمل الراسبريي بنظام لينكخ

... اخل، كل لكه اللغات ميكنك  C, C++, C# (Mono), Java, Python, Perl, Ruby, Pascalلينكخ مثل 

استخدامها يف عمل أي نوع من التطبيأات سواش تطبيأات سطح املكتب أو سري رات أو ىتط تطبيأات 

من لكه اللغات  أليىيث سنجد مكتبات برجمية ميكن اضا تها  GPIOملنا ك اإللكرتونية للتحكم يف ا
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بسهولة ويسر، يف لكا الكتاب سيكوي الرتكيز األكرب علط لغة  GPIOللتحول إىل أداة للتحكم يف الة 

ل و اليت جتع WiringPiباستخدام مكتبة   Cولغة  Scratchمع وضع مأدمة عن لغة   Python البايثوي

 .برجمة الراسبريي طبيه جدا  بربجمة آردوينو

 ؟ GPIOما لي اللغة األ ضل للتحكم يف الة 

األجابة علط لكا السؤال صعبة،  علط ىسب نوع التطبيق الكي تريده تتحدد اللغة،  مثال لغة البايثوي 

اسبريي، كما ستجد هلا دعم كبري جدا  علط اإلنرتنت من جمتمع الر GPIOلي اطهر لغة للتحكم يف الة 

 تأدم سرعة  ائأة يف التحكم  Cتدعم العديد من املكتبات كما سنرى يف الرصول الأادمة، اما لغة السي 

من خمارج الراسبريي بسرعة تصل  ةىتط أنه ميكنك اي تولد إطارات )ذبكبات( إلكرتوني GPIOيف الة 

 نبضة يف الثانية الواىدة(.  250,000,000ميجا لرتز ) 251إىل 

ما جند لغة سكراتش سهلة جدا  لدرجة أي طرل صغري يستطيع أي يبين بها أنظمة روبوتات متطورة بين

بسهولة ويسر ودوي كتابة اكواد برجمية معأدة ىيث تعتمد لكه اللغة علط الرسومات )واليت تتحول  يما 

 بعد اىل لغة بايثوي(.

لط الراسبريي وصاىبة التطبيأات األكثر ع علط أي ىال سريتكز الكتاب علط لغة بايثوي باعتبارلا األطهر

 باي، ويف النهاية ىرية االختيار راجعة إليك.

 

واللغات الربجمية اليت  GPIO ميكنك الرجوع إىل الرابط التالي والكي حيتوي علط مرجع طامل عن

 تدعم التحكم بهكه املخارج مع طرح خمتصر ملميزات كل لغة عن األخرى

http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals 
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 مأدمة عن لغة بايثوي

ظلت كلمة البايثوي "األصلة" تعرب عن ثعباي ضخم يعيش يف انهار األمازوي 

كا االسم ىتط اكتسب ل 1771وبعض مستنأعات ا ريأيا لكن ماإي اتط عام 

كلمة البايثوي تعرب عن أطهر لغات الربجمة مرتوىة املصدر يف  طهره جديدة بني املربجمني  ةصبحت

 بااي اللغات.مأارنة ب تتميز ببساطة كتابتها واراشتهاو من لغات املستوى العاليالعامل واليت تعترب  

يف العديد من اجملاالت، كبناش  وتستخدم بشكل واسع متعددة األغران لغة ترسريية، تعترب لغة بايثوي 

برامج الويب، باإلضا ة إىل استخدامها  ويف عمل GUI  الواجهات الرسومية الربامج املستألة باستخدام

كما تدعم  ،و ة أو يف بناش برامج ملحأة هلاكلغة برجمة نصية للتحكم يف أداش بعض من أطهر الربامج املعر

 Supercmputers (cluster – parrallel programming)اراة الربجمة املتوازية وبرجمة احلواسيب اخل

 يف لوىة الراسبريي باي. GPIOكما تدعم برجمة منا ك التحكم 

بشكل عام ميكن استخدام بايثوي لربجمة الربامج البسيطة للمبتدئني، وإلجناز املشاريع الضخمة كةي لغة 

سهولتها ليف ميداي الربجمة بتعلم لكه اللغة  برجمية أخرى يف نرخ الوات. غالبا  ما ُينصح املبتدئني

واوتها يف ذات الوات، ومع ذلك جند مؤسسات عمالاة تستخدم لكه اللغة داخل براجمها مثل جوجل 

 ".NASAو مؤسسة الرضاش الدولي "ناسا

عا  بغالبا  ما حتصل لكه اللغة علط الرتتيب الرابع أو اخلامخ يف اائمة أطهر لغات الربجمة يف العامل )ت

مركز العلوم  CWI مركز نشةت بايثوي يفالشهري ملشاركة األكواد الربجمية(،   GitHUBألىصائيات مواع 

، يف أواخر الثمانينات  Guido van Rossum" جويدو  اي ُرزوم" علط يد بةمسرتدام واحلاسب اآللي

 اي ُرزوم اسم "بايثوي" علط  أطلق  Cالسي  مت كتابة نواة اللغة بلغة، 1771ي عنها يف عام وكاي أول إعال

 مونيت بايثوي بريطانيا، كانت تطلق علط نرسها اسم لغته تعبرًيا عن إعجابه بِررَاة مسرىية لزلية طهرية من

Monty Python 

 مميزات لغة بايثوي

يونكخ  –لينكخ )ومشتأاته(  –تعمل علط مجيع أنظمة التشغيل واصدارتها املختلرة: ويندوز  

  Androidو  Symbianأنظمة اهلواتف احملمولة مثل  –)ومشتأاته( 

جود أغلب املكتبات اإلضا ية معها  تسطيع يف بايثوي إجياد مكتبة لكل طيش وأغلب لكه و 

املكتبات تةتي مر أة مع اللغة، لكن لناك اليل من املكتبات اليت حتتاج اىل حتميلها من مصادر 

وتوث، منا ك التحكم اإللكرتوني، واجهات الويب، البلومن األمثلة علط لكه املكتبات:  خارجية
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التعامل مع الشبكة و اإلنرتنت، برجمة احلواسيب الرائأة، تطبيأات سطح املكتب، مكتبات 

 لتصميم األلعاب ثنائية وثالثية األبعاد .... إخل.

  Javaو C++ التكامل مع 

 تعمل ضمن بيئة تراعلية أو عرب سكربتات )ملرات( مكتوبة 

 التالية اواعد البيانات معالتعامل  

o Oracle, sybase , PostGres, mSQL , persistence , dbm 

 

 GPIOيف لكا الكتاب سريتكز الشرح علط ادرة البايثوي علط التعامل مع منا ك التحكم اإللكرتوني 

ما حبثت  انه إذأوبعض تطبيأات اإلنرتنت، والدليل علط اوة لكه اللغة كلغة لربجمة التحكم اإللكرتوني 

يف اإلنرتنت عن املشاريع اإللكرتونية والربجمية املتعلأة بالراسبريي  غالبا  ستجد لكه املشاريع مكتوبة 

 بلغة البايثوي لكلك سةركز علط طرح أكرب عدد من األمثلة واملشاريع باستخدام لكه اللغة الرائعة.

اي ب اآللي أو علط لوىة الراسبريي بتةتي البايثوي مدجمة يف معظم أنظمة لينكخ سواش ألجهزة احلاس

من البايثوي مع العلم اي االصدارة الثالثة اد صدرت بالرعل،  2.9سنستخدم يف لكا الكتاب اإلصدارة رام 

وسبب اختياري لإلصدارة الثانية لي اىتوائها علط العديد من املكتبات الربجمية اليت مل تنأل بعد 

لكل من اإلصدارتني الثانية و الثالثة ولن  GPIOمكتبة التحكم يف الةلإلصدارة الثالثة، علط أي ىال تتو ر 

 جتد اختال ات جكرية يف األكواد وطريأة الكتابة بني كلتا اإلصدارتني يف مشاريع التحكم.

يأات األخرى )لالف التحكم اإللكرتوني( مثل تطب ةإذا أىببت دراسة لغة بايثوي من اجلوانب التطبيأي

تعلم  "د البيانات، السةةةةري رات .. اخل،  يمكنك الرجوع للمرجع العربي الرائع سةةةةطح املكتةب واواع 

 :" والةةةكي ميةةةكةةةنةةةك حتةةةمةةةيةةةلةةةة جمةةةانةةةا  مةةةن الةةةرابةةةط الةةةتةةةالةةةي       ٣الةةةربجمةةةة مةةةع بةةةايةةةثةةةوي   

http://librebooks.org/learn_programming_with_python3/ 

  

http://librebooks.org/learn_programming_with_python3/
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 اساسيات لغة بايثوي

 مرسر بايثوي التراعلي

تتماز لغة بايثوي بإمكانية عمل برامج عن طريق كتابتها يف ملف )سكربت( أو تشغيلها مباطرة ومشالده  

النتائج  ور كتابتها عن طريق مرسر بايثوي التراعلي والكي ميكنك تشغيله من سطر األوامر مباطرة عرب كتابة 

python  أو ميكنك تشغيله بالضغط مرتني علط أيأونةIDLE كتب ليظهر علط سطح املPython Shell  كما

 يف الصورة التالية:

 

 طخصيا  أ ضل التعامل مع مرسر البايثوي من سطر األوامر 

 

 العمليات األساسية

ثم  printوذلك عن طريق كتابة األمر  Hello Worldسنكتب أول برنامج لعرن مجلة "مرىبا  أيها العامل" 

 اجلملة املراد عرضها مثل الصورة التالية:

print " Hello World " 

 Enterسنجد أي مرسر بايثوي التراعلي اد اظهر النتيجة  ورا  مبجرد الضغط علط زر 
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 العمليات احلسابية:

 تستطيع البايثوي الأيام بالعمليات احلسابية مباطرة مثل اجلمع، الطرح، الأسمة، الضرب.

 Enterثم اضغط  1+1اكتب 

 

 (1ح ثم طر 2يف  2)ضرب  1-2*2اكتب 

 

 تعريف املتغريات:

لتعريف أي متغري رامي يف لغة البايثوي كل ما عليك  علة لو كتابة اسم )املتغري = ايمته( ولعرن ايمة 

 ثم اسم املتغري printاملتغري نكتب 

x = 2 
print x  

 

ال تنسط  –لتغري املتغريات النصية )كلمة أو مجلة( نكتب اسم املتغري ثم = "الكالم الكي حيتويه املتغري" 

 عالمات " " بني ايمة املتغري مثل:

myName = "Abdallah El-Masry" 

print myName 

 

 كما ميكنك الدمج بني العمليات احلسابية واملتغريات يف نرخ األمر مثل أي تكتب

x=2+3+2 

print x 

 

 

  Ctrl+Dإلغالع املرسر التراعلي من سطر األوامر نضغط علط زر 
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 ىرظ الربنامج يف سكربت

يف األمثلة السابأة استخدمنا البايثوي يف تنريك األوامر مباطرة عرب املرسر التراعلي، لكن بالتةكيد عندما 

ل لكا ميكننا غلق املرسر و لعم نبين مشاريع ىأيأة  سنحتاج لكتابة برامج ثابتة ال تضيع منا مبجرد

استخدام أي حمرر نصوص وكتابة نرخ األوامر السابأة و ىرظها علط صورة سكربت )ملف نصي( بامتداد 

py .ولو امتداد مجيع برامج البايثوي 

 برنامج جلمع رامني

x=3 

y=1+2 
sum=x+y 
print sum 

 

داخل  sum.py، ثم اكتب النص و اىرظ امللف باسم  Accssoriesمن اائمة  LeafPadا تح برنامج 

 home/pi/اجمللد 

 

 

  

 لتشغيل الربنامج ا تح سطر األوامر واكتب

python sum.py 

 

 تنصيب مكتبة التحكم

 rpi.gpioسنأوم بتنصيب مكتبة التحكم اإللكرتوني  GPIO ابل الشروع يف استخدام بايثوي للتحكم بالة

 واليت ميكننا احلصول عليها مباطرة من سطر األوامر عن طريق:

sudo apt-get update 
sudo apt-get install –y python-dev python-rpi.gpio 
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 Blinking Ledاملثال األول: تشغيل و إطراش ليد 

 

 اهلدف من املثال

تشغيل الدايود الضوئي و اطراشة )عمل 

 ( إىل ما ال نهاية Flash الش

 

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 Ledدايود ضوئي  

 أوم 311مأاومة  

 أسالك توصيل 

 جتهيز أجزاش املشروع:

أوم و الطرف  311ام بوضع الدايود الضوئي علط لوىة التجارب ووصل الطرف السالب مع املأاومة الة 

الراسبريي، ثم وصل طرف املأاومة اآلخر بالطرف علط السالب علط لوىة  11املوجب مع املنرك رام 

علط لوىة الراسبريي، املرىلة التالية ستكوي كتابة الكود الربجمي الكي سيتحكم يف تشغيل و اغالع 

 الدايود الضوئي.
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 الكود الربجمي

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

while True: 

GPIO.output(11,0) 

time.sleep(1) 
GPIO.output(11,1) 
time.sleep(1) 

 

أو حمرر  Leafpadميكنك كتابة كود الربنامج اما عن طريق حمرر النصوص علط الواجهه الرسومية 

رر نانو ،كاللما يصلح لكتابة أي كود برجمي مع العلم اي حمnanoالنصوص الكي يعمل من سطر األوامر 

حيتوي بعض املميزات اخلاصة لكتابة األكواد الربجمية مثل تلوين الكود )لكه اخلاصية تسهل اراشة 

 الكود(.

 LeafPadاستخدام حمرر النصوص 

 blinkpin11.py، ثم اكتب النص و اىرظ امللف باسم  Accssoriesمن اائمة  LeafPadا تح برنامج 

 home/pi/داخل اجمللد 

 

 Nanoاستخدام حمرر النصوص 

يعترب حمرر النصوص نانو من أاوى حمررات النصوص يف بيئة سطر األوامر داخل أنظمة لينكخ ملا له من 

 و الأدرة علط البحث و التنسيق داخل امللرات لكلكادرة علط التعرف علط العديد من لغات الربجمة 

 سةستخدم لكا الربنامج دائما يف كتابة النصوص الربجمية.

  

ال تنسةةةط ترك املسةةةا ة بعد  

while True  عةةةن طةةةريةةةق

يف  Tabالضةةةةغةط عةلط زر   

اجلةانةب األيسةةةةر من لوىة   

 املراتيح
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ىيث  nano Your-Fileتشغيل نانو بسيط جدا  كل ما عليك  علة لو  تح برنامج سطر األوامر و كتابة 

باسم امللف الكي تريد حتريرة و اذا مل يكن لكا امللف موجود  سيأوم برنامج نانو  Your-Fileتستبدل 

 بعمل ملف جديد وتسميتة علط لكا األسم، يف لكا املثال سةستخدم األمر 

nano blinkpin11.py 

 

ألكواد اسيأوم برنامج نانو بعمل ملف جالز الستأبال أوامر بلغة البايثوي، واآلي كل ما عليك  علة لو كتابة 

 الربجمية السابأة وسيظهر الكود املكتوب يف حمرر النصوص كالتالي:

 

ثم ستظهر رسالة يف األسرل تسةلك اذا ما كنت تريد ىرظ الربنامج عندلا  Ctrl+xحلرظ امللف أضغط 

 ليتم ىرظ امللف. Enterثم اضغط  yاضغط زر 

 

 تشغيل الربنامج 

 :ام بتنريك األمر التالي يف سطر األوامر

sudo python blinkpin11.py 

 والىظ ما حيدث للدايود الضوئي )يضيئ ملدة ثانية و يطنرئ ملدة ثانية(.

 

)أغلب برامج لينكخ اليت تعمل من سطر األوامر ميكن اغالاها  Ctrl + Cالغالع الربنامج أضغط علط زر 
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 بايثويالالرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني ب

 سلكي والتحكم عن بعد
لشاطة، يف دة اليت ستظهر علط ابهكه الطريأة(، ثم ام بتشغيل الربنامج مرة ثانية والىظ الرسالة اجلدي

املرة األوىل اليت طغلنا بها الربنامج سيعمل دوي أي يظهر طيش علط الشاطة و سيبدأ الدايود الضوئي 

Led ربك بةي "املخرج تظهر رسالة ختباالنارة و االنطراش كل ثانية لكن عند تشغيل الربنامج للمرة الثانية س

 تخدما  بالرعل" الكي تريد استخدام اآلي اد يكوي ُمس

 

، ميكنك جتالل لكه (Pinلكه الرسالة تظهر عند تشغيل برنامج تلو اآلخر علط نرخ املنرك )نرخ الة 

 كالتالي: يف ملف برنامج التحكم  GPIO.setwarnings(False)الرسالة واذا أىببت اخرائها اكتب 

 

 

 طرح الكود

ميثل لكا اجلزش بداية أي برنامج يف أمر اسةةةةتدعاش املكتبات: 

املسؤلة  timeمعظم لغات الربجمة ولو إضا ة املكتبة الربجمية 

عن ايةاس الزمن و أو تنريةك أمر معني لررتة حمةددة من الزمن،    

 اخلاصة بالراسبريي باي. GPIOو لي مكتبة التحكم يف الة RPi.GPIOاملكتبة الثانية لي 

 

 GPIOلكا األمر يستخدم يف ترعيل مجيع منا ك الة :أمر الترعيل

 و جيعلها جالزة الستأبال أوامر التحكم، كما يرتب املنا ك بناش علط مكانها علط لوىة الراسبريي باي.

علط  Pinلكا األمر حيدد وظيرة أي  :Pinاعداد وظيرة الة

اليت نريد التحكم  Pinرام الة 11وميثل رام  INأم كمدخل  OUTو حيدد لل ستعمل كمخرج  GPIOالة

يف بداية   OUTأو  INجيب كتابة كيرية تشغيلها  Pinبها، مع مالىظة انه يف ىالة استخدام اكثر من 

 كمدخل اذا سنكتب:  23رام  Pinكمخرج و الة 11رام  pinالربنامج، علط سبيل املثال نريد تشغيل الة

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(23, GPIO.IN) 

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
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يف  loopsتستخدم دوال التكرار  تكرار األوامر إىل ماال نهاية:

تنريك جمموعة من األوامر لعدد معني من املرات أو إال ما ال 

 هكا يعين أي مجيع األوامر اليت تكتب بعدلا ستنرك إال ما ال نهاية أو  :while Trueنهاية و عند كتابة األمر 

 ىتط يتم اغالع الربنامج أو اغالع الراسبريي باي نرسها.

ل إدخاله داخ الىظ انه جيب ترك مسا ة ابل كل سطر نريد

يف  Tabعملية التكرار و ذلك عن طريق الضغط علط زر 

 اجلانب األيسر من لوىة املراتيح 

 ,GPIO.output(pinيستخدم األمر املخارج: تشغيل و اغالع 

status)  يف تشغيل او اغالع أي منركGPIO  ىيث نستبدلpin 

و تعين تشغيل املنرك  1حبالة الشغيل و لي اما =  statusو نستبدل   برام املخرج املراد تشغيلة أو اطرائة

  ولت( و اما = صرر و تعين اغالع املنرك) رع اجلهد = صرر(. 3.3) رع اجلهد = 

: يستخدم األمر التحكم يف زمن التشغيل و اإلغالع

time.sleep(time) نرك ثال اذا كاي األمر الكي يسبأة يشغل امليف حتديد زمن تنريك األمر الكي يسبأة،  م

 ثواني. 5سيظل يعمل ملدة  11 هكا يعين أي املنرك رام  time.sleep(5)و كتبنا  11رام 

  رع اجلهد = صرر( 11أغلق املخرج رام ( 
GPIO.output(11,0)  

 انتظر ملدة ثانية 
time.sleep(1) 

  ولت( 3.3) رع اجلهد =  11طغل املخرج رام  
GPIO.output(11,1) 

 انتظر ملدة ثانية 
time.sleep(1) 

تشغيل  Trueحبيث متثل كلمة  Falseأو  Trueعلط صورة  GPIO.output(pin,status)ميكن كتابة األمر 

(، علط سبيل املثال ميكننا تعديل 0اغالع املخرج)بدال  من False( و متثل كلمة 1املخرج )بدال  من 

 الربنامج ليصبح كالتالي:

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

while True: 

GPIO.output(11, False) 
time.sleep(1) 
GPIO.output(11, True) 
time.sleep(1) 

while True: 

command to do  
another thing to do 

another thing to do     
 

while True: 

 

GPIO.output(11,0) 

Time.sleep(1) 
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 ك التحكم اإللكرتوني بالبايثويالرصل السادس: برجمة منا 

 سلكي والتحكم عن بعد

 تطوير املثال األول

سنأوم بتطوير املثال األول لكي يعرن رسالة علط الشاطة ختربنا بةي الليد يعمل اآلي أو الليد مغلق، 

 مع الرسالة اليت نريد عرضها ليصبح الكود كالتالي:  printلعمل لكا التعديل سنضيف األمر 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

while True: 

GPIO.output(11,False) 
print "Led on Pin 11 is now OFF (output = zero volt)" 

time.sleep(1) 
 
GPIO.output(11,True) 

print "Led on Pin 11 is now ON (output = 3.3 volt)" 
time.sleep(1) 

 صورة الكود بعد التعديل علط برنامج نانو

 

 الربنامج والىظ ما سيظهر علط الشاطة بالتزامن مع تشغيل و اغالع الدايود الضوئي.و اآلي أعد تشغيل 
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 املثال الثاني: اراشة دخل من مرتاح)سويتش(

 

 اهلدف من املثال:

 Digital Inputاراشة دخل رامي 

باستخدام سويتش و عرن النتيجة علط 

 الشاطة

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 كيلوم أوم 11مأاومة  

 )سويتش(push button مرتاح ضغط  

 أسالك توصيل 

 جتهيز أجزاش املشروع:

 ولت املوجود علط الراسبريي ثم وصل  3.3ام بتوصيل طرف السويتش األول مبخرج اجلهد املوجب 

كيلو أوم، بعد ذلك وصل طرف املأاومة املتأاطع مع السويتش باملنرك رام  11الطرف األخر باملأاومة الة

ويف النهاية ام ، GNDعلط لوىة الراسبريي، يف النهاية وصل طرف املأاومة األخر بالطرف األرضي  23

 بعمل ملف جديد باستخدام حمرر النصوص "نانو" عن طرع األمر 

nano inputRead.py  
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 صل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثويالر

 سلكي والتحكم عن بعد

 الكود الربجمي

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
while True: 
        if (GPIO.input(23)==True): 

                print "'Input is True (3.3 volt)" 
        else: 
                print "'Input is False (zero volt)" 

        time.sleep(1) 

 طكل الكود بعد األنتهاش من كتابته علط حمرر النصوص 

 

بعد األنتهاش من كتابة الكود اىرظ امللف وام بتشغيل الربنامج ثم الىظ ما سيظهر علط الشاطة وام 

 بالضغط علط املرتاح والىظ ما سيظهر علط الشاطة. 

 

 طرح الكود

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 .GPIOة التحكم يف ال مت استخدام أول سطرين يف الربنامج الستدعاش مكتبة التحكم يف الزمن ومكتبة

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(23, GPIO.IN) 

وجعلها GPIO يستخدم لترعيل خمارج الراسبريي باي  GPIO.setmode(GPIO.BOARD)األمر

يف وضع  23جيعل الراسبريي باي تشغل املنرك رام  GPIO.setup(23,GPIO.IN)مستعدة للعمل و األمر 

 ىتط يتم اراشة أي إطارة كهربية تدخل عليه. inputاإلدخال 
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وامر األ يف لكا اجلزش استخدمنا واىد من أطهر

 = إذا if-else (يف لغات الربجمة ولو االمر

يستخدم ذلك االمر  ،) دوي ذلك وما-ىدث 

طيش ) ترعل الراسبريي بايلعمل مأارنات وجعل 

 حمدد ويف لكا املثال (طيش آخر)إذا ىدث  (ما

 كالتالي: ifاستخدمنا االمر 

  الثالث والعشرين عن طريق األمر ايمه اجلهد علط املدخل  الراسبرييستأيخGPIO.input(23)  

 تساوى  إذا كانت ايمة اجلهدTrue  بطباعة مجلة الراسبريي ولت ستأوم  3.3واليت تعنطInput is 

True (3.3 volt) 

 ( ايمة اجلهد تسةةاوىويف أي ىالة أخرىFalse)   بطباعة مجلةسةةتأوم الراسةةبرييInput is False 

(zero volt). 

 

 يف لغة البايثوي علط الصورة التالية  ifيكتب األمر 

if ( طرط مااذا ىدث   ): 

1نرك األمر   

else: 

2نرك األمر   

 األوامر اليت ميكن استخدامها يف الشروط

(something1 == something2)2األول الشيش 1: عالمة مأارنة التساوي وتعين اذا ساوى الشيش  

(something1 != something2)2)ال يساوي(  الشيش 1: ال يساوي وتعين اذا كاي الشيش  

((something1 > something2 2أكرب  من الشيش  1كاي طيش: وتعين اذا 

((something1 < something22أال  من الشيش  1: وتعين اذا كاي طيش 

((something1 >= something2أو يساويه يف الأيمة 2أكرب  من الشيش  1: وتعين اذا كاي طيش 

((something1 <= something2أو يساويه يف الأيمة 2أال  من الشيش  1: وتعين اذا كاي طيش 

 تطوير املثال الثاني

ثم أىرظ الربنامج وام بتشغيله  Falseو ىوهلا إىل  ifاملوجودة يف اجلملة الشرطية  Trueام بتعديل كلمة 

 والىظ ما سيحدث عندما تضغط علط الزر

  )ستجد اي العبارات اليت يتم كتابتها علط الشاطة اد ُعكست(.

if (GPIO.input(23)==True): 
print "'Input is True (3.3 volt)" 

else: 
print "'Input is False (zero volt)" 

time.sleep(1) 
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 وش ضاملثال الثالث: تشغيل الدايود الضوئي مع ىساس ال

 

 اهلدف من املثال:

تشغيل الدايود الضوئي علط ىسب وجود ضوش 

يف الغر ة وذلك باستخدام ىساس 

 الضوش)املأاومة الضوئية (.

 Light Detremnid Resistor (LDR):ملحوظة

لي مأاومة تتغري ايمتها  علط ىسب الضوش السااط 

 عليها.

 

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 كيلوم أوم 11مأاومة  

 مرتاح ضغط )سويتش( 

 أسالك توصيل 

 دايود ضوئي 

 اوم )علط األال( 311مأاومة  

  جتهيز أجزاش املشروع:

كيلو اوم مع اىد اطراف املأاومة الضوئية ثم وصل الطرف األخر باألرضي  11ام بتوصيل املأاومة الة

GND  ولت، ومن نأطعة التأاطع بني املأاومتني وصل  3.3و الطرف احلر للمأاومة الضوئية مبصدر اجلهد 

 ملف جديد  علط لوىة الراسبريي، بعد األنتهاش من التوصيالت ام بعمل 23سلك باملدخل رام 

nano lightSensor.py 

 311مأاومة 

 اوم

 

 11مأاومة 

 اوم كيلو
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 الكود الربجمي:

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
 

while True: 
        if (GPIO.input(23) == True): 
                GPIO.output(11,0) 

        else: 
                GPIO.output(11,1) 

 طكل الربنامج بعد االنتهاش من كتابته داخل حمرر النصوص

 

 أىرظ امللف وام بتشغيلة عن طريق األمر:

sudo python lightSensor.py 

واآلي أغلق نور الغر ة )أو ضع يدك علط املأاومة الضوئية( وطالد ماذا سيحدث للدايود الضوئي، ستجد 

 د يضيئ و ينطرئ بناش علط الضوش الكي تتعرن له املأاومة الضوئية.اي الدايو

 طرح الكود

يعتمد لكا املثال علط نرخ  كرة املثال 

لتشغيل و  ifالسابق ىيث مت استخدام األمر 

، 11اغالع الدايود الضوئي املتصل بالنرك رام 

= صرر  11حبيث يكوي  رع اجلهد علط املنرك 

 ولت اذا مل يكن لناك  3.3=  11و يكوي اجلهد علط املنرك  23اذا كاي لناك دخل علط املنرك رام 

  ) رع اجلهد = صرر(. 23املنرك  دخل علط

if (GPIO.input(23)==True): 
print "'Input is True (3.3 volt)" 

else: 
print "'Input is False (zero volt)" 

time.sleep(1) 
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 للمثال الثالث 1تطوير 

ثم أىرظ الربنامج وام  Falseو ىوهلا إىل  ifاملوجودة يف اجلملة الشرطية  Trueام بتعديل كلمة  

 بتشغيل والىظ ما سيحدث )ستجد أي الدايود الضوئي أصبح يعمل عكخ املثال الثالث(.

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(23, GPIO.IN) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
 
while True: 

        if (GPIO.input(23) == False): 
                GPIO.output(11,0) 
        else: 

                GPIO.output(11,1) 

 املثال الثالث 2تطوير 

حبيث تعرن الراسبريي باي ىالة الدايود  GPIO.outputعند تنريك كال األمرين  printأضف األمر 

 الضوئي علط الشاطة سواش كاي يعمل او منطرئ.

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

 
while True: 
        if (GPIO.input(23) == False): 

                GPIO.output(11,0) 
                print " Led on pin 11 is now OFF " 
        else: 

                GPIO.output(11,1) 
                print " Led on pin 11 is now ON " 
 
time.sleep(1)  
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 PIR Motion Detectorاملثال الرابع: راصد احلركة 

 PIR Motion Detectorمأدمة عن راصد احلركة 

تعترب راصدات احلركة من ألم احلساسات املستخدمة يف احلياة العملية لعدة أغران أطهرلا احلماية 

واألبواب الككية، سرتالا دائما  يف احملالت التجارية واملوالت الكبرية وتستخدم أيضا  علط أبواب 

 تساشلت يوما  كيف ترتح األبواب الزجاجية للمحالت التجارية مبجرد أي تأرتب منها؟؟لل الشركات، 

السر يكمن يف استخدام راصدات احلركة واليت 

تستطيع أي تستشعر بأدوم طخص ما ورصد حتركاته يف 

نطاع حمدد يصل إىل عدة مرتات ويف بعض 

الراصدات املتطورة ميكن استشعار احلركة من علط 

 املرتات. بعد مئات 

تعمل ىساسات احلركة بعدة تأنيات خمتلرة  منها ما يستخدم املوجات  وع 

و منها ما يستخدم املوجات الكهرومغناطيسية )مثل  Ultrasonicالصوتية 

يف لكا IR: Infra-red(، و منها ما يستخدم األطعة حتت احلمراش Radarالرادار

املعتمد  PIR motion detectorالدرس سنتعلم كيرية استخدام ىساس احلركة 

دوالر أمريكي( ويستطيع  9علط الرصد باألطعة حتت احلمراش والكي يتميز بالسعر الرخيص )ىوالي 

درجة،  111إىل  71مرت وبزاوية مأدارلا يرتاوح بني  11إىل  9استشعار احلركة من علط بعد يرتاوح بني 

نطأة والصورة التالية توضح زوايا وأبعاد امل لكه املساىة تكري تأريبا لتغطية غر ة صغرية أو متوسطة

 يستطيع لكا احلساس أي يرصد بها أي حتركات. )األ أية والرأسية( اليت
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد
  جتهيز أجزاش املشروع:

 3نأاط توصيل ولي دخل اجلهد من  3ميتلك ىسةاس احلركة  

)السةةةةلك  Digital Out ولةت )السةةةةلك األ ر( واخلرج  5اىل 

)السةةةلك األسةةةود( كما لو موضةةةح   Groundاألصةةةرر( واألرضةةةي

 بالصور التالية:

 

 

 ولت(، بعد ذلك نوصل السلك  5علط الراسبريي )خمرج الة 1سنأوم بتوصل السلك األ ر باملنرك رام 

علط لوىة الراسبريي )األرضي(،  2ثم نوصل السلك األسود علط املنرك رام  23األصرر علط املنرك رام 

 طريق األمر:ثم ام بعمل ملف جديد عن 

nano motion.py 
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 الكود الربجمي:

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
 
 

while True: 
        if (GPIO.input(23) == True): 
                pritn " Motion Detected " 

        else: 
                pritn " There is No Motion " 
        time.sleep(1) 

 طكل الكود بعد االنتهاش من كتابته يف حمرر النصوص سيكوي كالتالي:

 

 واآلي طغل الربنامج وام بتحريك يدك أمام احلساس والىظ ما سيظهر علط الشاطة 

 

 طرح الكود

علط  23 ولت إذا ما استشعر أي ىركة ولكا يعين أي املنرك رام  3يولد راصد احلركة إطارة بأيمة 

عندما يلأط يرصد احلساس أي ىركة يف نطاع التغطية لكلك  Trueالراسبريي باي سيكوي يف وضع 

 إذا مت استشعار أي ىركة.  Motion Detectedلعرن مجلة  ifاستخدما األمر 
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 رابعتطوير املثال ال

اوم )مثل ما  علنا يف املثال الثالث(  311لتطوير املثال الرابع سنأوم بإضا ة دايود ضوئي مع مأاومة 

 ثواني عند لأط أي ىركة. 3وسنأوم بتعديل الكود الربجمي لتشغيل الدايود الضوئي ملدة 

 

 الكود بعد التطوير

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
 

while True: 
        if (GPIO.input(23) == True): 
                GPIO.output(11,1) 

                print " Motion Detected, Now Turning On Led " 
                time.sleep(3) 
  

        else: 
                GPIO.output(11,0) 
                print " There is No motion " 

 
time.sleep(1)   
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 بدال  من ترايم املنا ك بالرتتيب BCMترايم 

كما ذكرنا يف بداية الرصل لناك نوعاي من ترايم املنا ك يف لوىة راسبريي باي ولما ترايم املنا ك تبعا 

)الشرىية اإللكرتوني  BCM( وترايم اللوىات تبعا لشرحية BOARDملكانها علط اللوىة ويسمط )ترايم 

م استخدام تراي وحتتوي علط أغلب مكونات الراسبريي(، اد يرضل البعض Broadcomاليت تصنعها 

BCM  عن ترايمBOARD  وذلك الي الكابالت مثلAdafruit Breakout cable  تستخدم لكا الرتايم

لو املكتوب داخل املربعات اجلانبية بينما يكتب ترايم  BCMمثل الصورة التالية )الىظ اي ترايم 

BOARD .)داخل الدوائر امللونة املرتبة ىسب موضعها 

 

 أين االختالف؟

يف لغة بايثوي،  مثال اذا اردنا  GPIOتالف الوىيد بني الرتايمني سيكوي يف طريأة استدعاش مكتبة االخ

 نأوم باسترياد املكتبة علط ليئة األمر التالي: GPIOتشغيل منا ك التحكم للراسبريي برتتيب 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

 نأوم باسترياد املكتبة علط ليئة األمر التالي: BCMوإذا أردنا تشغيل املنا ك برتايم 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

وجب ذكر لكه املالىظة ألنه لناك العديد من األكواد الربجمية اخلاصة مبشاريع التحكم للراسبريي والكثري 

 ، لكلك عليك اي حترتس عن نأل أو استخدام األكواد اليت جتدلا يف املوااعBCMمنها يستخدم ترايم 

 ومراعاة توصيل املكونات اإللكرتونية بالطريأة الصحيحة.
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 الرصل السادس: برجمة منا ك التحكم اإللكرتوني بالبايثوي

 سلكي والتحكم عن بعد

 Adafruitعلبة احلماية وكابل التوصيل 

وهلا  Open Source Electronicsمن أكرب طركات اإللكرتونيات مرتوىة املصدر  Adafruitتعترب طركة 

العديد من املنتجات املتعلأة بآردوينو ولوىة راسبريي باي وبيجال بوي وبااي الأطع اإللكرتونية األخرى 

 املشهورة يف جمتمعات اهلواة واحملرت ني.

عند اصدار لوىة الراسبريي باي بصورة جتارية للعامل ادمت لكه الشركة غطاش احلماية )علبة احلماية( 

، من املريد جدا  استخدام كال الأطعتني مع Adafruit Breakout Cableصيل البالستيكة وكابل التو

الراسبريي باي ىيث تأدم العلبة احلماية الالزمة للوىة الراسبريي ويأدم الكابل طريأة توصيل سهله 

 .GPIOومرنة جلميع منا ك 

لكلك  BCMترايم لو  Adafruit breakout cableعلط  GPIOملحوظة لامة: الرتايم املكتوب ملنا ك 

 عند استخدام لكا الكابل BCMيف لغة بايثوي برتايم  GPIOيرضل أي تستورد مكتبة 

 تركيب علبة احلماية
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 Adafruit GPIO breakout cableتركيب 
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

على  م: التحكالسابعالفصل 

 الطريقة املتقدمة

 

يستكمل لكا الرصل استخدام الراسبريي كةداة 

يف املكونات واألجهزة اإللكرتونية لكن للتحكم 

مبزيد من التعمق مع طرح بروتوكوالت التحكم 

 املتطورة

 

 i2Cبروتوكول  

 SPIبروتوكول  

 تشغيل أكثر من برنامج حتكم بالتوازي 

تشغيل برامج التحكم تلأائيا  عند بدأ  

 نظام لينكخ

 دمج آردوينو مع الراسبريي 

 

 

  



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

117 

 PWMالتعديل الرامي علط عرن النبضة 

يف مجيع التجارب السابأة مت استخدام لوىة راسبريي باي للتحكم يف املكونات اإللكرتونية عرب ارسال 

)صرر  ولت(، لكن بعض املكونات  LOW ولت( أو  3.3) HIGHايمتها اما  Digitalنبضبات رامية 

 اثلية.اإللكرتونية حتتاج لنوع آخر من الكهرباش لكي يتم التحكم بها ولو الكهرباش التم

اإلختالف األساسي بني اإلطارات الرامية والتماثلية لو ايمة  رع اجلهد الناتج، اإلطارات الرامية اما 

أو صرر لكن اإلطارات التماثلية حتتوي علط ايم وسطية  مثال  اد يكوي  3.3مثل  LOWوإما  HIGHتكوي 

يف ىدود اجلهاز املستخدم )الىظ  ولت أو أي أراام  3 ولت أو  2 ولت أو  1 رع اجلهد نصف  ولت أو 

  ولت(. 3.3أي الراسبريي تستطيع توليد  رع جهد بني صرر اىل 

  

 

 

 

معظم أجهزة التحكم اإللكرتونية مثل املتحكمات الصغرية أو املعاجلات الرامية ال تستطع توليد إطارة 

 Pulse Widthمتاثلية  هي مصممة لتتعامل  أط مع اإلطارات الرامية، لكلك مت تطوير تأنية 

Modulation .أو ما يعرف باسم التعديل الرامي علط عرن النبضة 

برتدد معني وبتحديد خاص لزمن  LOWو  HIGHأ بسيط ولو توليد إطارات رامية تعمل لكه التأنية مببد

، عندلا حتدث ظالرة كهربية مميزة ولي أي العنصر اإللكرتوني الكي LOWوكل نبضة  HIGHكل نبضة 

يتعرن هلكه النبضات ال يتةثر بها وإمنا مبتوسط ايمة التغري يف لكه النبضات تبعا  للزمن  يصبح  رع اجلهد 

الناتج لو تكامل تغري )زمن( لكه النبضات والكي يتغري ايمته وبالتالي يتغري  رع اجلهد الناتج، الصورة 

 .Duty Cycleو الكي يعرف باسم  LOWو  HIGHالتالية توضح طكل النبضات مع اختالف زمن كل نبضة 

 متاثليهاطاره  اطاره راميه
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 

ة دايود لتحكم يف طدة إضاشمتعددة وغالبا  جندلا يف التحكم باألطياش املتغرية مثل: ا PWMتطبيأات الة

ضوئي، التحكم يف سرعة حمرك كهربي، التحكم يف طدة صوت خارج من كاعة، التحكم يف اوة ليزر 

مثل املستخدم يف اطع املعادي و األخشاب .. اخل، الصورة التالية توضح كيف اي سرعة النبضات )اللوي 

اللوي ) النبضات علط أنها  رع جهد متاثلياألزرع( جتعل املكوي اإللكرتوني املتصل باملنرك يستشعر 

 األسود(.

 

النوع  Software PWMو   Hardware PWMولما PWMتدعم لوىة راسبريي باي نوعني من الة

( واملعد خصيصا  لتوليد نبضات سريعة، و الطريأة الثانية لي عرب pin12) 12األول لو استخدام املنرك رام 

عن طريق لغة بايثوي ومكتبة التحكم يف املنا ك، ىيث تستطيع أي حتول املنرك  GPIOبرجمة أي خمرج 

 كما سنرى يف األمثلة الأادمة. PWMمن خمرج تأليدي اىل خمرج 

للغة البايثوي  GPIOباعتبارلا األسهل واملدجمة بالرعل يف مكتبة  Software PWMسريتكز الشرح علط الة

  عليك بالرجوع إىل املراجع اإلضا ية أخر الرصل PWMالة ومع ذلك إذا اردت تعلم بااي تأنيات
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  Software PWMليديف اضاشة  م: التحكاخلامخ مثال

 

 اهلدف من املثال

تشغيل الدايود الضوئي مع التحكم يف 

 Software PWMمستوى اإلضاشة عرب الة  

 

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 Ledدايود ضوئي  

 أوم 311مأاومة  

 أسالك توصيل 

 جتهيز أجزاش املشروع

 nanoام بتوصيل املكونات كما لو موضح بالصورة املوجودة باألعلط، ثم استخدام حمرر النصوص 

 وككلك باستخدام األمر التالي: pwm.pyلتكتب الربنامج يف ملف باسم 

nano pwm.py 
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 الكود الربجمي:

import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

 
p = GPIO.PWM(11, 50) 
p.start(5) 

 
p.ChangeDutyCycle(10) 

time.sleep(3) 
p.ChangeDutyCycle(40) 
time.sleep(3) 

p.ChangeDutyCycle(80) 
time.sleep(3) 
p.ChangeDutyCycle(100) 

time.sleep(3) 

 
p.stop() 
GPIO.cleanup() 

لتشالد الدايود الضوئي يضئ وتزداد طدة  sudo python pwm.pyواآلي ام بتشغيل الربنامج عرب األمر 

 ثواني ثم ينطرئ يف النهاية. 3اإلضاشة كل 

 طرح الكود

 يفيف األسطر األربعة األوىل استخدمنا نرخ األوامر كما يف األمثلة السابأة الستدعاش مكتبة التحكم 

 كالتالي: PWM، ثم استخدمنا جمموعة من األوامر للتحكم يف الةtime ومكتبة اياس الزمن GPIOالة

p = GPIO.PWM(11, 50) 

لرتز  51وبرتدد  PWMيف وضع الة 11يف لكا األمر خنرب لوىة الراسبريي بةي نأوم بترعيل املنرك رام 

ينا الأدرة علط التحكم يف لكا املخرج يف ذات الوات، ولكا يعط p كما سنسمي لكا املنرك باالسم

 بدال من رام املخرج نرسة. p وخصائصه بكتابة

p.start(5) 

 Duty Cycle  =5%لكا األمر يعطي إطارة للراسبريي بةي تبدأ تشغيل املخرج وبأدرة 

p.ChangeDutyCycle(10) 

time.sleep(3) 

و الكي يعين  PWMلنبضات الة Duty Cycle يف تغيري الة p.ChangeDutyCycle(10)يستخدم األمر 

و  time.sleep(3)، ثم يةتي األمر %11تعين  11حتديد ايمة  رع اجلهد اخلارجة من املنرك ويف ىالتنا 

 ثواني. 3ملدة   Duty cycle 10%ب PWMالكي يعين أي الراسبريي ستظل تولد نبضات 
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p.ChangeDutyCycle(40) 

time.sleep(3) 
p.ChangeDutyCycle(80) 
time.sleep(3) 

p.ChangeDutyCycle(100) 
time.sleep(3) 

إىل  %01اىل  %11بالتدريج من  Duty Cycleلكه األوامر مثل السابأة بالضبط واالختالف لنا لو زيادة الة

 واجلدول التالي يوضح اختالف إضاشة الدايو الضوئي يف كل من لكه احلاالت. %111ثم إىل  01%

DutyCycle(10) DutyCycle(40) DutyCycle(80) 

   

p.stop() 
GPIO.cleanup() 

 اغالع املنا ك كلها. يف ()GPIO.cleanupو األمر  PWMيف إيأاف تشغيل الة ()p.stop يستخدم األمر

حبيث تستطيع  PWMبالتةكيد ميكنك استخدام أكثر من خمرج )أو ىتط كل املخارج( لتعمل بتأنية الة

التحكم يف أكثر من مكوي أو جهاز الكرتوني وكمثال علط التحكم املتعدد بهكه التأنية راجع املأال 

 دايود ضوئي. 2والكي سرتى  يه جترب التحكم يف حمرك كهربي و  Raspi.tvالتالي من مدونة 

http://raspi.tv/2013/how-to-use-soft-pwm-in-rpi-gpio-pt-2-led-dimming-and-
motor-speed-control 

يف لكا املثال سيتم التحكم يف 

احملرك الكهربي عرب استخدام 

 ULN2003الشرحية اإللكرتونية 

واليت تعمل كمكرب للطااة، ىيث ال 

ة ع الراسبريي تو ري كل الطااتستطي

لتشغيل حمرك كهربي والىظ أنه 

جيب توصيل بطارية هلكه الشرحية 

 لتشغيل احملرك.

http://raspi.tv/2013/how-to-use-soft-pwm-in-rpi-gpio-pt-2-led-dimming-and-motor-speed-control
http://raspi.tv/2013/how-to-use-soft-pwm-in-rpi-gpio-pt-2-led-dimming-and-motor-speed-control
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 وداتها؟ PWMلل لناك طريأة لزيادة منا ك

املوجودة يف الراسبريي عرب إضا ات خاصة  GPIOأكثر من الة PWMنعم، ميكنك احلصول علط منا ك

 PWMنرسها دوي اللوىة( أو عرب استخدام الةATmega مثل استخدام لوىة اردوينو )أو طرائح 

Expanders .واليت ستجدلا يف املراجع التالية 

 PWMمراجع إضا ية عن الة

 

  Adafruit Occidentalisعالي الداة املدمج يف نظام  PWMالتحكم يف 

motor?view=all-dc-a-controlling-9-lesson-pi-raspberry-http://learn.adafruit.com/adafruit 

 Wiring Piباستخدام لغة السي عرب مكتبة  PWMتشغيل 

tutorials/gpio-pi-https://sites.google.com/site/semilleroadt/raspberry 

 PWMاخلاص ملنا ك  Adafruitو غطاش  PWMو  i2Cعرب تأنية الة Servoحمرك  12كيف تتحكم يف 

pi/overview-raspberry-with-driver-servo-channel-16-http://learn.adafruit.com/adafruit 

 Pridopiaللراسبريي عرب لوىة  PWMمنرك حتكم  32إضا ة 

lp.html-2-9685-http://www.pridopia.co.uk/pi 

 

 

  

http://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-lesson-9-controlling-a-dc-motor?view=all
https://sites.google.com/site/semilleroadt/raspberry-pi-tutorials/gpio
http://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi/overview
http://www.pridopia.co.uk/pi-9685-2-lp.html
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 تشغيل أكثر من برنامج حتكم يف نرخ الوات

بسبب السرعة اليت يتيحها معاجل الراسبريي  ةنك تستطيع أي تشغل أكرت من برنامج حتكم يف ذات الوات 

يود ميكنك تشغيل داطرط أي يستخدم كل برنامج منرك حتكم خمتلف عن األخر، علط سبيل املثال 

حبيث يضيش وينطرئ كل ثانيتني ثم نأوم بعمل برنامج أخر يشغل دايود  11ضوئي علط املنرك رام 

 حبيث يضيش و ينطرئ كل ُعشر ثانية )جزش من عشرة أجزاش من الثانية(. 13ضوئي خمتلف علط املنرك رام 

 : تشغيل برناجمني خمتلرني يف نرخ الواتالسادساملثال  

 

 ف من املثال:اهلد

تشغيل أكثر من برنامج حتكم يف نرخ الوات 

 علط منا ك خمتلرة.

 

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 أوم 311مأاومة  2عدد  

 دايود ضوئي 2عدد  
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد
 كالتالي: blink11.pyسنكتب كود الربنامج األول يف ملف باسم 

import time 
import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

while True: 
        GPIO.output(11,True) 
        time.sleep(2) 

        GPIO.output(11,Flase) 
        time.sleep(2) 

 كالتالي: blink13.pyسنكتب كود الربنامج الثاني يف ملف باسم 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(13, GPIO.OUT) 
while True: 
        GPIO.output(13, True) 

        time.sleep(.1) 
        GPIO.output(13, True) 
        time.sleep(.1) 

( يف نهاية كل سطر  & )  andكتابة أمر التشغيل التأليدي مع إضا ة عالمةتشغيل كال الربناجمني سنأوم ب

وسنضيف  ،)ام بتشغيل لكا الربنامج يف اخللرية ثم استعد لتشغيل برنامج آخر(واليت تعين يف نظام لينكخ 

 ألمري التشغيل كما يف الصورة التالية: &العالمة 

 

 2579عند تنريك الربنامج األول والرام  2577كما نالىظ بعد تنريك كل أمر يظهر رام أسرل أمر التشغيل مثل 

عند الربنامج الثاني، تستخدم لكه األراام يف حتديد الربامج عند ىرظها يف الكاكرة ومنها تستطيع اغالع 

عن اغالع أي برنامج يعمل من خالل سطر  لولو األمر املسؤو sudo killلكه الربامج وذلك عرب كتابة األمر 

 األوامر، علط سبيل املثال إذا أردنا إيأاف كال الربناجمني  سنكتب:

sudo kill 2577 
sudo kill 2579 
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لناك طريأة أخرى ميكنك اغالع الربنامج الكي تريده دوي معر ة رام تشغيل الربنامج وذلك عرب الربنامج 

killall كي تريد إيأا ه مباطرة، علط سبيل املثال:ىيث تكتب بعده األمر ال 

sudo killall sudo python blink11.py 

 بإغالع مجيع برامج البايثوي مثل الصورة التالية: killallسيأوم برنامج  

 

 مالىظات ىول تعددية الربامج

ات ذبالرغم اي الراسبريي ونظام تشغيل لينكخ جيعلك اادر علط تشغيل أكثر من برنامج حتكم يف 

 الوات بسهولة إال اي هلكا األمر بعض املالىظات والتنبيهات الواجب اإلطارة هلا.

يف البداية السر وراش تشغيل أكثر من برنامج لو سرعة املعاجل اليت تتيح تنريك عدد كبري من السطور 

الوات إال  تالربجمية يف مدة زمنية اصري ولكا يعطينا ميزة تشغيل أكثر من أمر وأكثر من برنامج يف ذا

 اي املوضوع حيتوي علط خماطر ولي:

يف ىالية تشغيل برنامج معأد )مثل لعبة أو عملية ىسابية معأدة(  إي سرعة املعاجل ُتستهلك  .1

متاما  مما جيعل مجيع الربامج األخرى تتواف مؤاتا  ىتط ينتهي املعاجل من معاجلة بيانات 

 لكا الربنامج امُلعأد.

بصورة كبرية اد متتلئ الكاكرة وحيدث إيأاف مراجئ )أو كما يطلق  إذا ازداد عدد الربامج .2

 اجلهاز يهنج(. –عليها بالعامية 

 

 لكلك ال تستخدم خاصية تعدد الربامج املوجود يف نظام لينكخ بكثرة ىتط تضمن استأرار النظام

 

(، ستجد ةميكنك التغلب علط مشكلة السرعة بعمل زيادة اصرية لسرعة املعاجل )كسر ىدود السرع

 املتأدمة للراسبريي تالتراصيل يف  صل اإلعدادا
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 تنريك أي برنامج عند بدش التشغيل

ميكنك ضبط الراسبريي باي لتأوم بالدخول التلأائي للنظام عند توصيل الطااة وتنريك برامج معني أو ىتط 

 جمموعة برامج بةي لغة برجمة تستخدمها وذلك عن طريق اخلطوات التالية:

  auto login: ضبط الدخول التلأائي أوال 

 piملستخدم اأي مستخدم وليكن مثال  ىساب باي لتأوم بالدخول التلأائي إىل الراسبريي ضةبط لوىة  لكي ن

بواسطة تنريك األمر  etc/inittab/ تعديل امللف)أسم املستخدم اال رتاضي للراسبريي( يتم ذلك عن طريق 

 :يالتال

sudo nano /etc/inittab 

 ثم اكتب  Ctrl + wاحبث عن لكا السطر باستخدام 

1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1 

 ابل لكا السطر ليصبح (   #)ضع عالمة الشباك 

#1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1  

 

 ثم ام بكتابة السطر التالي أسرل منه 

1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1 

 Enterثم  y ثم اضغط Ctrl+Xثم أىرظ امللف عن طريق 

 برنامج أو عدة برامج للعمل بعد تشغيل الراسبريي مباطرة إضا ةثانيا : 

 

 etc/profile/ عليك اي تأوم بتعديل امللف login autoوالة  bootبعد الةة   تشغيلهأي سكربت تريد  إلضا ة

 وذلك عن طريق األمر التالي:

 sudo nano /etc/profile 

 

مع مالىظة أنه إذا كاي الربنامج ) &متبوعا  بالرمز )أخر امللف  عنواي الربنامج الكي تريد تشغيله يفثم أضف 

ابل عنواي الربنامج  sudo python لتشةغيله مثل برامج البايثوي عند اذ سةتحتاج لكتابة    إضةايف حيتاج أمر 

 لسطور التالية:مثل ا

sudo python /home/pi/python_programe_1.py & 
sudo python /home/pi/python_programe_2.py & 

/home/pi/your_programe_1.sh & 
/home/pi/your_programe_2.sh & 
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 مراابة اداش املعاجل و الكاكرة

يف بعض األىياي يكوي من املريد جدا معر ة الربامج اليت تستهلك الكاكرة و اوة املعاجل وككلك مراابة 

أداش الراسبريي بشكل عام، تتو ر علط بيئة لينكخ عدة أدوات خاصة ملراابة أداش النظام منها برنامج 

Htop  ربنامج الربنامج مشابهة متاما  لالكي يتميز بواجهة بسيطة وسهلة ويعمل مباطرة من سطر األوامر، لكا

علط بنظام ويندوز وبتشغيله ميكنك معر ة مجيع الربامج اليت تعمل اآلي علط لوىة  Task Managerالة 

 الراسبريي ومأدار استهالك الكاكرة و اوة املعاجل .. اخل.

 لتنصيب الربنامج اكتب يف سطر األوامر:

sudo apt-get install htop –y 

 بعد االنتهاش من تنصيب الربنامج ميكنك تشغيله مباطرة من سطر األوامر عن طريق األمر 

sudo htop 

لتظهر لك الواجهة اخلاصة بالربنامج واليت حتتوي علط جدول جبميع الربامج اليت تعمل علط الراسبريي 

 لصورة التالية:مع توضيح استهالك كل منها للكاكرة العشوائية وتةثريلا علط املعاجل كما يف ا

 

من اوته،  %25وأي املعاجل يعمل بنحو  (21 كما نالىظ يف الصورة لناك العديد من الربامج الرعالة )عددلا

عند الضغط علط زر السهم إىل أسرل ميكنك تصرح الأائمة الكاملة، كما حيتوي الربنامج علط طريط سرلي 

إلغالع أي برنامج عن طريق الضغط علط زر  Killمر يوضح ألم األوامر اليت ميكنك عملها من خالله مثل اال

F9  أو اخلروج من الربنامج بالضغط علط زرF10 
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 دمج آردوينو مع الراسبريي

ميكنك بسهولة دمج آردوينو مع الراسبريي حبيث تستخدم لوىة آردوينو كمداخل وخمارج إضا ية للراسبريي 

ولي أداة  Nanpyاألداة الرائعة ، يتم الدمج عرب استخدام بكل لكه املخارج عرب لغة بايثويمباطرة والتحكم 

خمصصة لدمج آردوينو مباطرة مع الراسبريي والتحكم بكاللما عرب بايثوي يف نرخ الوات، لتحميل األداة 

 سنأوم بتنزل امللف املضغوط الكي حيتوي علط مجيع امللرات واملكتبات الربجمية املطلوبة كالتالي:

wget https://pypi.python.org/packages/source/n/nanpy/nanpy-v0.8.tar.gz 
tar xvf nanpy-v0.8.tar.gz 

 سندخل إىل اجمللد الكي مت  كه وسنأوم بتنصيب الربنامج عرب األوامر التالية Nanpyبعد حتميل 

cd nanpy-0.8 
sudo python setup.py  install 

 

علط الراسبريي ويتبأط تنصيبها علط لوىة آردوينو وذلك عرب  Nanpyمن تنصيب  انتهيناوبكلك نكوي اد 

، تتم تلك العملية عن طريق األوامر التالية، أوال  الدخول اىل جملد Nanpyاخلاصة بة  Firmwareر ع الة 

firmware : وذلك عرب األمر 

cd firmware 
 

كما يف  nanpyنو اليت تدعمها بيئة لتظهر اائمة كاملة بكل لوىات آردوي make boardsثم اكتب األمر 

 الصورة التالية:

 

عليها وذلك  nanpy firmwareاخلطوة التالية لي حتديد نوع لوىة آردوينو اليت تريد استخدامها ثم ر ع 

 (miniاو  unoبنوع اآلردوينو املتو ر لديك مثل  mega2560عرب األمر التالي )استبدل كلمة 

export BOARD=mega2560 
make 
make upload 
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واآلي أصبح بإمكانك استغالل مجيع خمارج اردوينو داخل برامج البايثوي من خالل الراسبريي باي، 

 لنةخك املثال التالي

from nanpy import Arduino 
from nappy import serial manager 
from time import sleep 

 
LED =13                         
Arduino.pinMode(LED, Arduino.OUTPUT) 

 
print ("Start Arduino Blink 5 time") 
 

for i in range(0,5): 
    Arduino.digitalWrite(LED, Arduino.HIGH) 
    sleep(0.5) 

    Arduino.digitalWrite(LED, Arduino.LOW) 
    sleep(0.5) 

 مزيد من املراجع

 لغة آردوينو باللغة العربية(.أساسيات كتاب آردوينو ببساطة )يشرح 

 http://simplyarduino.com/?page_id=5 

 

 https://pypi.python.org/pypi/nanpy 

 https://github.com/nanpy/nanpy 

 http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=46881&p=368522&hi

lit=Arduino#p368522 

  

استرياد املكتبات وحتديد 

 ttyACM0لوىة آردوينو علط 

 كخرج 13حتديد املنرك 

 13تشغيل واطراش املخرج 

ملدة نصف ثانية ويتم تكرار 

 مرات 5لكا األمر 

http://simplyarduino.com/?page_id=5
https://pypi.python.org/pypi/nanpy
https://github.com/nanpy/nanpy
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=46881&p=368522&hilit=Arduino#p368522
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=46881&p=368522&hilit=Arduino#p368522
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 بصورة مستأله عن الراسبرييبرجمة آردوينو 

يئة برجمة وذلك عرب تنزيل بميكنك استخدام وبرجمة آردوينو بصورة مستألة عن الراسبريي باي بسهولة 

 آردوينو علط الراسبريي باي من خالل األوامر التالية:

sudo apt-get install -y arduino 
sudo apt-get install -y python-serial 

لتجد أي آردوينو اد مت اضا تها وتعريرها  USBبعد االنتهاش ميكنك توصيل أي لوىة آردوينو عرب منرك الة 

وميكنك معر ة األسم عن طريق  ttyACM1أو  ttACM0 وغالبا  ستةخك اللوىة أسم /dev/جملد تلأائيا  يف 

 استعران امللرات املوجودة يف اجمللد كالتالي:

ls /dev/tty*  

 

( أو عرب Electronicsثم اختيار  LXDEواآلي ميكنك  تح بيئة آردوينو إما من الواجهة الرسومية )من اائمة 

  أط لتظهر واجهة برجمة آردوينو الشهرية، Arduinoسطر األوامر بكتابة كلمة 

  

 

لكه الطريأة مريدة ملن يريد أي يربمج آردوينو والراسبريي كل علط ىدى دوي دجمهما، ومع ذلك 

ميكنك معر ة ، python-serialعرب مكتبة  UARTميكننا عمل تبادل بسيط للبيانات بينهما عرب بروتوكول 

 املزيد من املعلومات ىول لكه الطريأة عرب الروابط التالية:

 http://www.andremiller.net/content/raspberry-pi-and-arduino-via-gpio-uart 

http://www.andremiller.net/content/raspberry-pi-and-arduino-via-gpio-uart
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 http://www.fritz-hut.com/2012/08/27/connecting-an-arduino-and-raspberry-pi/ 

 http://codeandlife.com/2012/07/29/arduino-and-raspberry-pi-serial-

communication/ 

 http://www.instructables.com/id/The-Raspberry-Pi-Arduino-Connection/ 

 http://robot-kingdom.com/ways-link-raspberry-pi-with-arduino-using-gpio-serial-

usb-i2c/ 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.fritz-hut.com/2012/08/27/connecting-an-arduino-and-raspberry-pi/
http://codeandlife.com/2012/07/29/arduino-and-raspberry-pi-serial-communication/
http://codeandlife.com/2012/07/29/arduino-and-raspberry-pi-serial-communication/
http://www.instructables.com/id/The-Raspberry-Pi-Arduino-Connection/
http://robot-kingdom.com/ways-link-raspberry-pi-with-arduino-using-gpio-serial-usb-i2c/
http://robot-kingdom.com/ways-link-raspberry-pi-with-arduino-using-gpio-serial-usb-i2c/
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 i2Cبروتوكول   

I2C  لو اختصار لعبارةInter Integrated Circuit Communications  أو ما يعرف باسم بروتوكول

(، مت تطوير الربوتوكول بواسطة طركة  يليبخ لإللكرتونيات ICاإلتصاالت الداخلية بني الدوائر املتكاملة )

وتستخدم لكه التأنية لعمل طبكة من األجهزة)املكونات( اإللكرتونية تتبادل البيانات بني بعضها البعض، 

ا الربوتوكول بشبكة احلاسب اآللي ىيث تتصل عدة اجزة ىاسب للتبادل البيانات  يما ميكن تشبيه لك

 بينها.

( 129تتمثل روعة لكه التأنية يف إمكانية توصيل عدد كبري من املكونات اإللكرتونية الككية )يصل إىل 

، ىساس يببعضها البعض باستخدام سلكني ومأاومتني  أط  مثال ميكنك توصيل ىساس ىرارة الكرتون

ضوئي، طرحية حمول من دخل متاثلي اىل رامي إىل الراسبريي باي وذلك عرب سلكني  أط مما يو ر 

 عدد منا ك التحكم املستخدمة ويف نرخ الوات يسمح لنا باستخدام عشرات املكونات يف نرخ الوات.

 

 PICو متحكات ككلك ميكنك أي توصل لوىة الراسبريي مبتحكمات صغرى أخرى مثل لوىات آردوينو أ

وتتصل  يما بينها عرب منركي حتكم  Nodes ٌعأد ، وتسمط لكه األجهزةi2Cأو أي متحكم يدعم تأنية 

 SCL( Serial clock lineو الثاني نبضات التوايت) SDA( Serial data lineاألول يسمط طرف البيانات )
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 يما  علط نرخ السلكني  كيف ستتواصللنا سنجد سؤال لام، إذا مت توصيل عشرات املكونات اإللكرتونية 

بينها وكيف سنجعل الراسبريي تتواصل مع مكوي معني من وسط عشرات املكونات املتصلة علط نرخ 

 اخلطوط؟

 i2Cاحلل بسيط ولو مماثل لشبكات احلاسب اآللي ىيث يوجد عنواي معني لكل مكوي إلكرتوني يسمط 

address  غالبا ما يكتب يف امللف الوصريDatasheet  للمكوي اإللكرتوني وىتط إذا مل جتد لكا العنواي

ميكنك بسهولة التعرف عليه تلأائيا  من داخل الراسبريي كما سنرى يف اخلطوات التالية، بهكا العنواي تستطيع 

 اي حتدد املكوي اإللكرتوني الكي تريد للراسبريي اي تتواصل معه.

 مبدأ عمل الربوتوكول

( ويف ىالتنا ستكوي لوىة Masterج إىل طيئني األول لو السيد ) ماسرت لتشغيل الربوتوكول حنتا

( مثل اليت سنرالا يف Slaveالراسبريي باي، و الثاني سيكوي مكوي إلكرتوني يعمل كخادم )سليف 

 األمثلة التالية.

 كتالي: Bitsأجزاش من البيانات الرامية  7يرسل السيد 

 

1. START لربوتوكول )لكا جيعل مجيع اخلدم تنتبه أنه لناك امر )أول بت يتم إرساله(: ترعيل ا

 ما سيصدر إىل اىدالا يف اللحظات التالية(

2. Slave Address (9 عنواي اخلادم الكي تريد لوىة الراسبريي التحدث معه :)بت 

3. Read/Write  البت التاسع(: اما صرر واليت تعين أي الراسبريي ستطلب بيانات من اجلهاز )مثل(

رجة ىرارة( واما واىد واليت تعين أي الراسبريي سرتسل بيانات مثل )أمر تشغيل حمرك اي تأرأ د

 أو إطراش حمرك(.

0. ACK  البت العاطر(: واليت تعين انتهاش تعريف اخلادم و العنواي و البدش يف ارسال األمر املراد(

 ( من اخلادم.Writeاو  readتنريكه )سواش 

5. Data (1) الأيمة املراد اراشتها.: األمر املراد تنريكه أو 

2.  ACK.لكا يعين انتهاش األمر : 

9. Data (2) .تنريك أمر ثاني : 

0.  ACK.االنتهاش من ارسال األمر الثاني : 

7. STOP اطع االتصال : 

 كيلو بايت( 51بت يف الثانية الواىدة ) 51.111بسرعة تصل إىل  i2Cتدعم الراسبريي االتصال من نوع 



 

 

134  

 

 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 i2Cأنواع املكونات اليت تدعم 

 Digital-to-analogue converters (DACs) 

 Analogue-to-digital converters (ADCs) 
 LCD displays 

 OLED Screens 

 Keyboards 
 Motor drivers 

 LED drivers 

 Memory chips and cards (EEPROM, RAM, FERAM, Flash) 
 Bus expanders/extenders (chips with 8 or 16 I/O pins controllable via I2C) 

 Other microcontrollers (Arduino based, genral AVR families, PIC). 

الصورة التالية توضيح الراسبريي ولي متصلة مبجموعة من اللوىات اإللكرتونيات املختلرة عرب 

 ولي لوىات إلكرتونية مت تطويرلا خصيصا  لتتصل ببعضها علط التوازي: i2Cبروتوكول الة 
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  i2c وكولجتهيز بروت

املخصةةةصةةةة هلكه الربوتوكول  GPIOعلينا أي نأوم بإلغاش اسةةةتخدام منا ك  i2Cلتشةةةغيل بروتوكول الةةةةةةة

  أط ولكا األمر يكوي عرب اخلطوات التالية:  i2Cىيث نأوم بتحويلها ملخارج اتصال Inputs/outputك

 

 لتعديل امللف التالي: nanoا تح سطر األوامر واستخدم حمرر النصوص 

sudo nano /etc/modules 

 ام بإضا ة كال السطرين يف نهاية امللف كالتالي:

i2c-bcm2708  
i2c-dev 

 

 

 يف بعض إصدارات لينكخ اد يكوي لناك ملف أخري حنتاج ألي نأوم بتعديله كالتالي:

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 

 الصورة التالية(( ابل لكه السطور )مثل #ثم نضيف عالمة الشباك )

blacklist spi-bcm2708 

blacklist i2c-bcm2708 

 

وبكلك نأوم اد انتهينا من جتهيز املنا ك  sudo rebootواآلي ام بإعادة تشغيل الراسبريي باي عرب األمر 

 كالتالي: i2C، اخلطوة التالية لي تنصيب أدوات i2Cلتعمل علط بروتوكول 

sudo apt-get install -y python-smbus 
sudo apt-get install -y i2c-tools 

 اآلي ميكنك البدش يف استخدام وبرجمة الأطع اإللكرتونية اليت تستخدم لكا الربوتوكول

أو  SPIاو  i2cعند استخدام بروتوكوالت االتصاالت مثل  Adafruitملحوظة: يستحسن استخدام كابل 

UART وتوكول الكي ميكن استخدامه عليها. ىيث يتم كتابة أكاش منا ك علط ىسب نوع الرب 
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 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد

 BMP085: استخدام احلساس الرامي املثال السابع

يف اياس درجة احلرارة، الضغط اجلوي وميكنه حتديد االرتراع عن  BMP085يستخدم احلساس الرامي 

 i2Cسطح البحر )معتمدا علط معدالت الضغط اجلوي( ويعمل لكا احلساس الرامي بربوتوكول االتصال 

 طريأة التوصيل

 

( والكي ميكننا استخراجه عن طريق i2C Addressيف البداية حنتاج ألي نعرف عنواي احلساس الرامي )

ميجا( اكتب  512من الراسبريي )رام  2سطر األوامر مع مالىظة أنه يف ىالة أنك تستخدم االصدارة رام 

 ميجا( اكتب رام صرر. 252 )رام1يف أخر األمر ويف ىالة أنك تستخدم االصدارة رام  1رام 

sudo i2cdetect -y 1  #if you use raspberry pi V.2 

sudo i2cdetect -y 0  #if you use raspberry pi V.1 

 مثل الصورة التالية i2Cسيظهر امامك مجيع اخلانات املتاىة لألجهزة اليت ميكن توصيلها عرب 

 

 0x77من الصورة باألعلط يتضح أي عنواي احلساس لو 
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واليت تسهل برجمة لكا احلساس مع لغة بايثوي )والعديد من  Adafruitسنحتاج أي نأوم بتنزيل مكتبة 

 عن طريق األمر التالي: Githubاملكونات األخرى( ويتم ذلك عرب حتميل املكتبة من مستودعات 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git 

  عرب األوامر: i2Cبعد االنتهاش من حتميل املكتبة، ادخل إىل اجمللد اخلاص مبكتبة 

cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code 
cd Adafruit_I2C  

عليك  Bمن الراسبريي باي موديل  2اخلطوة التالية اختيارية ولي يف ىالة أنك تستخدم االصدارة رام 

 ثم البحث عن السطر   nano Adafruit_I2Cذلك عرب األمر و  Adafruit_I2Cتعديل ملف مكتبة 

 def __init__(self, address, bus=smbus.SMBus(0), debug=False):  

 ثم ام بتحويل لك السطر إىل )عرب استبدال الرام صرر اىل واىد(

def __init__(self, address, bus=smbus.SMBus(1), debug=False) 

 

والكي  Adafruit_BMP085اآلي ميكنك تشغيل املثال الربجمي هلكا احلساس املوجود يف اجمللد 

 ميكنك تشغيله عرب األمر 

sudo python Adafruit_BMP085_example.py 
 

 

 

 الكود الربجمي هلكا املثال:

from Adafruit_BMP085 import BMP085 
bmp = BMP085(0x77) 

 
temp = bmp.readTemperature() 
pressure = bmp.readPressure() 

altitude = bmp.readAltitude() 
 
print "Temperature: %.2f C" % temp 

print "Pressure:    %.2f hPa" % (pressure / 100.0) 
print "Altitude:    %.2f" % altitude 

 

ليتم استدعاش املكتبات  Adafruit_BMP085الىظ أي لكا املثال جيب أي يتم تشغيله داخل اجمللد 



 

 

138  

 

 الرصل السابع: التحكم علط الطريأة املتأدمة

 سلكي والتحكم عن بعد
 بصورة صحيحة

 i2Cاملزيد من املراجع عن 

 

 

 GPIOولي عبارة عن طرحية الكرتونية تستخدم يف زيادة عدد خمارج الة GPIO Expanderاستخدام 

 i2Cبسهولة عرب بروتوكول 

http://learn.adafruit.com/mcp230xx-gpio-expander-on-the-raspberry-pi 

 

 Character 16x2طاطة صغرية لكتابة احلروف من نوع 

http://learn.adafruit.com/adafruit-16x2-character-lcd-plus-keypad-for-raspberry-pi 

 

 RTCساعة زمنية ىأيأة 

http://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi 

 

 ( Seven Segmentوىدة املأاطعات السباعية )

http://learn.adafruit.com/matrix-7-segment-led-backpack-with-the-raspberry-pi 

 

 Digital to Analog Converter (DAC)حمول رامي اىل متاثلي 

http://learn.adafruit.com/mcp4725-12-bit-dac-with-raspberry-pi 

 

 حمرك خمتلف 12ميكنها التحكم يف  Servo Motorلوىة توصيل حمركات سري و 

http://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi 

 

 )نرخ املأال باألعلط لكن باللغة اإلجنليزية( BMP085استخدام ىساس الضغط واحلرارة 

http://learn.adafruit.com/using-the-bmp085-with-raspberry-pi 

 

 

  

http://learn.adafruit.com/mcp230xx-gpio-expander-on-the-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/adafruit-16x2-character-lcd-plus-keypad-for-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/matrix-7-segment-led-backpack-with-the-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/mcp4725-12-bit-dac-with-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi
http://learn.adafruit.com/using-the-bmp085-with-raspberry-pi


   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

139 

الفصل الثامن: بعض املرح مع 

 لغة سكراتش 

 

يف لكا الرصل سنتعرف علط طريأة رائعة 

لتحويل الراسبريي إىل أ ضل أداة تعليمية 

 وتر يهية للصغار :( 

 

 

 مأدمة عن سكراتش 

 لألطرالمميزات بيئة سكراتش  

 GPIOتنصيب سكراتش للتحكم يف الة 

 أمثلة عملية 
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 الرصل الثامن: بعض املرح مع لغة سكراتش

 سلكي والتحكم عن بعد

 يةتي اإلبداع MIT من معامل

ىيث َادم لكا املشروع  MITمعهد ماساتشوستخ للتكنولوجيا لي أىد ابداعات 

  املكلل طريأة جديدة لتعليم األطرال واليا عني الربجمة مبرهوم ممتع وسلسل.

سيأط مو لعابا ،أتنشة اصصا  تراعلية، رسوما  متحركة،  وبكل سهولةجتعلك  رسوميةسكراتش لي لغة برجمية  

الشباب  سكراتش ملساعدة تمم، ُصاإلنرتنت طبكة مع العامل عرب كابداعات ةشارككما تساعدك علط م و ن

شاريع م بإنشاشعندما يأوم الشباب  لتطوير مهارات التعلم يف  وأكثر(سنوات  0أعمارلم من  تبدأ )الكين

يكتسبوي  هم  سهنر ويف الواتنهم يكتسبوي أ كارا مهمة يف الرياضيات واملسائل احلسابية، اسكراتش،  

 .الربجمي مالتصميأعمق لعملية 

 

تعتمد سكراتش علط مرهوم الربجمة باملكعبات )اللبنات(، 

 بدال  من استخدام النصوص واألكواد الربجمية اليت يصعب 

يتم استخدام مكعبات تعرب عن أوامر معينة علط األطرال  همها 

مثل تعريف متغريات، دوال املأارنة، مجل تكرارية، التعامل 

  مع لوىة املراتيح .. إخل.
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تتيح سكراتش أغلب الوظائف األساسية يف لغات الربجمة احلديثة بةسلوب سهل ومري، كما تدعم أكثر 

للغة متاما  جلميع األطرال بلغتهم األم وال تستدعي تعلم الغة خمتلرة منها العربية مما جيعلها مرهوم  01من 

 الرسومية العربية: ةاإلجنليزي لرهم لغة سكراتش، الصورة التالية توضح الواجه

 

 تستخدم سكراتش كمنصة تعليمية لألطرال بةىد الطريأتني: 

ها من علط لالطريأة األوىل: أي يتعلم الصغار الربجمة بةسلوب بسيط عرب سكراتش وذلك بتشغي 

ة، وبسبب تعاحلاسوب الرخيص راسبريي باي بهدف  هم الربجمة وعمل مشاريع برجمية سهلة ومم

نه من املمكن للمدارس الرأرية طراش كمية كبرية منها وتعليم األطرال رخص سعر الراسبريي  إ

سنوات او أكرب، ملشالدة أمثلة رائعة أبدعتها عأول أطرال  0الربجمة جبميع الرئات العمرية من 

 /http://scratch.uaeu.ac.aeعربية بلغة سكراتش توجه إىل مواع 

اخلاصة  GPIOالطريأة الثانية: ميكن استخدام سكراتش لربجمة منا ك التحكم اإللكرتونية  

بالراسبريي وبكلك يستطيع الصغار )وىتط الكبار( عمل مشاريع إلكرتونية مكللة بواجهة رسومية 

  بسيطة ودوي احلاجة لكتابة برامج معأدة.

http://scratch.uaeu.ac.ae/
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 الرصل الثامن: بعض املرح مع لغة سكراتش

 سلكي والتحكم عن بعد

 Scratchبلغة سكراتش  GPIOالتحكم يف الة 

ناعة األلعاب ص يف األساس كاي برنامج سكراتش موجها لتعليم األطرال الربجمة عن طريق األمثلة البسيطة مثل

التراعلية والرسومية البسيطة، ثم تطور األمر ىتط أصبح يدعم التحكم يف املتحكمات الدايأة املعتمدة علط 

اخلاصة بالراسبريي باي جاعال  أي انساي مهما كاي سنة أو  GPIOآردوينو ثم تطور األمر ليدعم التحكم يف الة 

 ئيا .ية تراعلية بةسلوب سهل ودوي كتابة أي اكواد برجمية نهاخلريته العلمية اادر علط عمل مشاريع الكرتون

 GPIOإضا ة دعم الة  

لكن ا رتاضيا  ال يدعم التحكم يف  Raspianيةتي برنامج سكراتش مدمج بصورة أساسية يف نظام التشغيل 

كه لإضا ة صغرية جتعل الربنامج اادر علط التحكم يف  للكلك سنأوم بتنزي GPIOخمارج ومداخل الة 

 املخارج وذلك عن طريق األوامر التالية بالرتتيب:

sudo wget https://db.tt/mwn3LsYv -O isg.sh 

sudo bash isg.sh 

بعد األنتهاش من تنصيب األضا ة ستظهر أيأونة جديدة علط سطح املكتب اخلاص بالراسبريي باي 

 كما يف الصورة التالية: ScratchGPIO3وحتمل أسم 

 بالضغط مرتني علط امللف ليبدأ تشغيل واجهه الربجمة الرسومية "سكراتش"ام 

  

https://db.tt/mwn3LsYv
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 تشغيل دايود ضوئي بلغة سكراتش

علط بعض أمثلة التحكم منها مثال بسيط يتحكم يف دايود ضوئي متصل  ScratchGPIOحتتوي لغة 

ثم   Fileول بلغة البايثوي( لرتح لكا املثال اجلالز اضغط علط )مثل مشروع التحكم األ 11باملنرك رام 

Open  ومن النا كة اليت ستظهر اخرتBlink11 :كما يف الصورة التالية 

 

 ستظهر نا كة الربجمة التالية:

 

أوم )مثل  311مع مأاومة  11ام بتوصيل دايود ضوئي علط املنرك رام 

ر" اضغط علط عالمة "العلم األخضمشروع التحكم األول بلغة البايثوي( ثم 

   لتجد أي الدايود بدا يضيش ملدة ثانية وينطرئ ملدة ثانيتني.

 إليأاف الربنامج اضغط مرة أخرى علط عالمة "العلم األخضر".
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 الرصل الثامن: بعض املرح مع لغة سكراتش

 سلكي والتحكم عن بعد

 تعديل املشروع ليعمل بلوىة املراتيح

اآلي سنأوم بتعديل بسيط جلعل برنامج الدايود الضوئي يعمل عند الضغط علط زر معني يف لوىة املراتيح 

يف الأائمة اجلانبية اليسرى ثم  controls)وليكن زر سهم ألعلط( لعمل لكا أضغط علط مربع التحكم 

 كما يف الصور التالية: When Key pressedاسحب املربع األول الكي سيظهر 

 

 

 كما يف الصور التالية When Key pressedوضعها أسرل  foreverثم ام بسحب املربع من بداية كلمة 

  

 up arrowواخرت بدال منها كلمة  spaceواآلي اضغط علط كلمة 

  

 عندك وطالد ماذا سيحدث حواآلي اضغط علط زر السهم ألعلط علط لوىة املراتي
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 كتب إضا ية عن سكراتش

إذا أردت اي تلهو مع ابنك أو اخيك الصغري أو ىتط أردت زيادة معلوماتك عن لغة سكراتش أنصحك 

 بتنزيل واراشة كال الكتابني: 

 (Scratchيشرح أساسيات سكراتش بالعربية، ستجده ضمن املر أات)جملد  – دليل سكراتش باللغة العربية

كتاب اجنليزي يشرح بالترصيل استخدام سكراتش  – بلغة سكراتش GPIOدليل الربجمة الشامل ملنا ك 

يف برجمة املشاريع اإللكرتونية مع أمثلة عملية للتحكم يف احملركات واحلساسات املختلرة وىتط طرع 

لصناعة روبوتات بسيطة ومتطورة بهكه اللغة املمتعة، ميكنك حتميلة جمانا  من الرابط التالي)أو من مواع 

 http://www.pridopia.co.uk/rs-pi-set-scratch.html كتاب الراسبريي(:

 

 موارد تعليمية اخرى

http://scratch.uaeu.ac.ae/ 

http://cymplecy.wordpress.com/2013/04/22/scratch-gpio-version-2-introduction-for-beginners/ 

http://cymplecy.wordpress.com/2013/12/27/scratchgpio-documentation/ 

http://www.pridopia.co.uk/rs-pi-set-scratch.html
http://scratch.uaeu.ac.ae/
http://cymplecy.wordpress.com/2013/04/22/scratch-gpio-version-2-introduction-for-beginners/
http://cymplecy.wordpress.com/2013/12/27/scratchgpio-documentation/


 

 

146  

 

 الرصل التاسع: إنرتنت األطياش ومشاريع التحكم عرب الشبكة

 سلكي والتحكم عن بعد

: إنرتنت األشياء التاسعالفصل 

  ومشاريع التحكم عرب الشبكة

 

يف لكا الرصل سنستغل ادرات الراسبريي 

ونظام لينكخ يف االتصال بالشبكات و 

اإلنرتنت لعمل تطبيأات حتكم وأجهزة 

 .إليها عرب الشبكةإلكرتونية ميكن الوصول 

 

 WebIOPiبيئة التحكم  

 عن بعد GPIOالتحكم يف الة  

 كةئج عرب الشبااراشة احلساسات وبث النت 
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 WebIOPiالتحكم يف خمارج الراسبريي عرب 

يف لكا اجلزش سنتعلم كيرية التحكم يف خمارج ومداخل 

الراسبريي باي عرب أي جهاز متصل بالشبكة سواش سلكيا  أو السلكيا 

 Internet of Thingsواملصنعة خصيصا  لتطبيأات انرتنت األطياش  WebIoPIوذلك عرب البيئة التحكمية الرائعة 

 GPIO سكربت( لتو ري أسلوب سهل وبسيط للتحكم يف الة وذلك باستخدام مزيج من لغات )البايثوي + اجلا ا

 اخلاصة بالراسبريي باي عن بعد ودوي عناش.

أنها تدعم التواصل مع مجيع األجهزة اليت تستطيع االتصال باإلنرتنت  WebIOPi من األمور الرائعة يف بيئة الة

 ,Firefox, Chromeح مثل وذلك عن طريق تو ري واجهه حتكم ميكن الدخول إليها باستخدام أي متصر

Opera  أو متصرحات اهلواتف اجلوالة و األجهزة اللوىية أو ىتط متصرحات التلرزيونات الككية اليت تستطيع

 االتصال بشبكة احلاسب.

 أط بل ميتد األمر ملراابة احلساسات املختلرة  GPIO كما ال تأتصر وظيرة بيئة التحكم علط تشغيل وإطراش الة

 عرب االنرتنت وأيضا  ميكن هلكه البيئة الرائعة التحكم يف األجهزة املتصلة بالراسبريي مثل لوىةوعرن نتائجها 

وتدعم بروتكوالت التحكم املتأدمة  Shift Registersأو مسجالت اإلزاىة  Expandersآردوينو أو املوسعات 

اش يف املواع اخلاص بها اطعة الكرتونية خمتلرة وذلك حبسب ما ج 31كما تدعم أكثر من  SPIوC 2iمثل 

https://code.google.com/p/webiopi/ 

 

 WebIOPiتنصيب 

 عرب األمر  WebIOPiيف البداية ام برتح سطر األوامر داخل الراسبريي وام بتحميل ملف تنصيب بيئة التحكم 

wget http://webiopi.googlecode.com/files/WebIOPi-0.6.0.tar.gz 

 ثم انتظر اليال  ىتط يتم حتميل امللف بنجاح كما يف الصورة التالية:

 

https://code.google.com/p/webiopi/
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 الرصل التاسع: إنرتنت األطياش ومشاريع التحكم عرب الشبكة

 سلكي والتحكم عن بعد
األي ام برك الضغط عن امللف وادخل اىل اجمللد الناتج من عملية  ك الضغط، ثم ام بتشغيل امللف 

 امر التالية بالرتتيب:عن تنصيب الربنامج وذلك عن طريق األو لاملسؤو

tar xvzf WebIOPi-0.6.0.tar.gz 

cd WebIOPi-0.6.0 
sudo ./setup.sh 

لكا امللف سيتوىل عملية التنصيب بصورة تلأائية دوي تدخل منك وسيأوم بتحميل مجيع امللرات 

املطلوبة بصورة تلأائية )الىظ أنه جيب توا ر اتصال باإلنرتنت لتكتمل عملية التنصيب بنجاح(

 

دايأة أو أكثر وذلك لتحميل وتنصيب مجيع امللرات واليت يبلغ  21سيتطلب األمر بعض الوات اد يصل إىل

 ميجا بايت لكلك أنصحك أي تستمتع بإعداد كوب من الأهوة ىتط ينتهي التحميل. 21ىجمها حنو 

 ضبط بيئة التحكم لتعمل تلأائيا  عن بدأ التشغيل

 يل بيئة التحكم تلأائيا  لتعمل عند بدأ التشغيل وذلك الستخدامها يفسيكوي من املريد جدا  أي يتم تشغ

ولعمل لكا سنأوم بتطبيق  Home Automationتطبيأات التحكم عرب االنرتنت مثل تطبيأات املنازل الككية 

 األمر التالي يف سطر األوامر:

sudo update-rc.d webiopi defaults 

وبعد التشغيل  Rebootواألي كل ما عليك  علة لو اي تأوم بإعادة تشغيل لوىة الراسبريي )عمل ريستارت( 

 ستجد أي اخلدمة اد مت ترعيلها تلأائيا 

 تشغيل بيئة التحكم ألول مرة

كما  ifconfigاخلاص بالراسبريي وذلك عن طريق األمر  Ip Addressيف البداية ستحتاج عنواي الشبكة 

  192.168.1.8سابأا ، يف ىاليت وجدت أي عنواي الشبكة الكي متلكه لوىة الراسبريي لو  ذكرنا
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اآلي ام برتح متصرح األنرتنت من أي جهاز آخر متصل بالشبكة )سواش كاي جهاز ىاسب أو لاتف ذكي( 

 مثل العنواي التالي: 8000:وتوجه إىل عنواي الشبكة اخلاص بالراسبريي متبوعا ب، 

http://192.168.1.8:8000 

بعدلا ستظهر لك  raspberryوكلمة املرور  webiopiيف أول مرة سُيطلب منك أسم مستخدم اكتب 

 الصرحة الرئيسية لبيئة التحكم مثل املوجودة يف الصورة التالية:

  

 WebIOPiتعرف علط واجهه الة

 صرحات رئيسية تتخص كل منها يف أداش وظيرة معينة كالتالي: 0متتلك بيئة التحكم 

 

منها يتم التحكم يف مجيع املداخل و املخارج و تستطيع إطراش او  :GPIO Headerصرحة  .1

 تشغيل أي خمرج أو مدخل عن بعد من خالل لكه الصرحة.

 تصاعديا .مثل السابأة وتتميز برتتيب املخارج يف صف واىد مرتب  :GPIO listصرحة  .2

الصرحة املسؤولة عن مراابة وعرن البيانات الداخلة علط مجيع  :Serial Monitorصرحة  .3

املنا ك التسلسلية يف لوىة الراسبريي، علط سبيل املثال ميكنك استخدامها لعرن بيانات من 

 (Arduino IDEيف برنامج  Serial Monitorلوىة اردوينو علط الراسبريي )مثل الضغط علط 

تعترب لكه الصرحة من أاوى مميزات بيئة التحكم و لي املسئوله عن  :Device Monitor صرحة .0

عرن و تشغيل مجيع األجهزة واملكونات اإللكرتونية املتصلة بالراسبريي )طرط اي تكوي 

 مدعومة من بيئة التحكم(.

   

http://192.168.1.8:8000/
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 شبكةالتحكم عرب ال الرصل التاسع: إنرتنت األطياش ومشاريع

 سلكي والتحكم عن بعد

 GPIO Header & GPIO listصرحيت الة

لتحكم يف مجيع خمارج ومداخل الراسبريي عن بعد مبجرد الدخول علط لكه الصرحة ستتمكن من ا

سيظهر لك طكل منا ك التحكم علط ليئة صرني من  عرب طبكة احلاسب اآللي، عندما تدخل علط الصرحة

 املربعات مثل الصورة التالية:

 

 GPIO Listصرحة  GPIO Headerصرحة 

 
 

 

خمرج( وإذا امت بالضغط علط اىدالا ستجد االسم  |متثل املربعات رمادية اللوي وضع املنرك )مدخل 

 أو العكخ وبكلك ميكنك التحكم يف وضع املخرج. OUTإىل  IN اد تبدل من 

موجودة علط لوىة الراسبريي وتوضح ىالة املرج أو  Pin متثل كل  22إىل  1املربعات املرامة من 

لناك  ،HIGHىية  رع اجلهد املطبق عليها  اذا كاي لونها برتأالي  هكا يعين انها يف وضع املدخل من نا

 ولت وإذا كاي لونها أسود  هكا يعين انه ال يوجد أي  3.3 رع جهد علط لكا املخرج او املدل بأيمة 

  رع جهد مطبق )صرر  ولت(.

 

 ولت، ال حتاول ادخال أي  رع جهد  3.3تككر أي الراسبريي تتعامل مع اإلطارات الرامية بررع جهد 

 باي.الراسبريي  املعاجل علط لوىة رتضري ولت وإال اد  3.3أكرب من 
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 WebIOPiمثال علط التحكم باستخدام 

وال تنسط أي تضغط علط  2أوم علط التوالي باملخرج رام  311مع مأاومة  Ledجرب أي تأوم بتوصيل 

ثم أضغط علط الرام نرسه لتشالد الدايود الضوئي ولو  INبدال  من  OUTاملربع الرمادي لتحوله إىل 

 يعمل ويطرئ بناش علط أمر يستأبله من الصرحة

 

للتحكم يف األجهزة الكهربية اليت تستهلك تيار 

 ولت  221كهربي كبري و رع جهد عالي مثل 

 Relay Boardميكنك استخدام لوىة مرىالت 

 مثل املوجودة يف لكه الصورة 
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 إنرتنت األطياش ومشاريع التحكم عرب الشبكة الرصل التاسع:

 سلكي والتحكم عن بعد

 Device Monitorصرحة 

مباطرة مثل ىساس احلرارة  WebIOPiتعمل لكه الصرحة مع املكونات اليت تدعمها بيئة التحكم 

DS1822  أو احملول التماثلي إىل راميADS1014   وميكنك  معر ة الأائمة الكاملة  باملكونات

 املدعومة مع طريأة توصيلها من الرابط التالي:

http://code.google.com/p/webiopi/wiki/DEVICES 

  etc/webiopi/config/الىظ أنه ألضا ه أي اطعة إلكرتونية إىل بيئة التحكم حتتاج إىل تعديل امللف 

و الكي حيتوي علط أكواد ترعيل أو اغالع أي اطعة الكرتونية متصلة بالراسبريي، لكل اطعة أمر خاص 

 ميكنك الرجوع إلية من الرابط يف األعلط.

 Expansion Boardمع لوىة التوسيع  Device Monitorة الة بعض الصور اليت توضح استخدامات صرح

 .ADCواليت متتلك خمارج حتكم إضا ية مع جمموعة من احملوالت التماثلية إىل رامية 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
http://code.google.com/p/webiopi/wiki/ADS1000
http://code.google.com/p/webiopi/wiki/ADS1000
http://code.google.com/p/webiopi/wiki/DEVICES
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 اراشة دجة احلرارة وبثها عرب الشبكة واإلنرتنت مشروع

 

 اهلدف من املثال:

اراشة درجة احلرارة باستخدام احلساس 

ومشالدة النتيجة عرب  DS18B20الرامي 

الشبكة واإلنرتنت وذلك باستخدام بيئة 

 WebIOPiالتحكم 

 

 املكونات املطلوبة:

 Bread Boardلوىة التجارب  

 لوىة راسبريي باي 

 أسالك توصيل 

 DS18B20ىساس احلرارة الرامي  

 كيلو أوم 4.7مأاومة  

 1Wireحتميل أدوات 

 1Wireبعد االنتهاش من توصيل املكونات ام بتنريك األومر التالية لترعيل بروتوكول االتصال 

sudo modprobe w1-gpio 

sudo modprobe w1-therm 
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 الرصل التاسع: إنرتنت األطياش ومشاريع التحكم عرب الشبكة

 سلكي والتحكم عن بعد
 )يف لكا املثال سنجد ىساس احلرارة  أط( 1Wireللتعرف علط األجهزة املتصلة عرب بروتوكول 

cd /sys/bus/w1/devices 
ls 

 كما يف الصورة التالية: 000004598ef8-28سنجد جهاز واىد  أط متصل وله عنواي   ls بعد تنريك أمر

 

املوجود يف امللف   WebIOPiسنأوم بنسخ لكا العنواي ثم نعدل ملف اعدادت البيئة الربجمية 

/etc/webiopi/config : وذلك عن طريق األمر 

sudo nano /etc/webiopi/config 

لكه األسطر  temp1#و  temp0#ل اليال  ىتط جتد جمموعة سطور تبدأ بكلمة ثم ام بالسحب إىل أسر 

 يف أول اجلملة(. #توضح صيغة إضا ة ىساسات احلرارة )بدوي إضا ة عالمة 

 

 عن طريق كتابة السطر التالي: DS18b20 مثال  ميكننا إضا ة ىساس الة  

temp3 = DS18B20 slave:28-000004598ef8 

 بالرام الكي سيظهر لك أنت عند توصيل احلساس. 000004598ef8-28مع استبدال 
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ثم ىرف الة  Ctrl+Xبعد االنتهاش من كتابة أمر إضا ة احلساس ام حبرظ امللف عن طريق الضغط علط  

Y  ثمEnter بعد ىرظ امللف ا تح متصرح أي جهاز متصل بنرخ الشبكة مع الراسبريي ثم توجهه إىل ،

 لتجد اراشة احلساس تظهر أمامك كالتالي: Devcies Monitorثم ادخل علط صرحة  WebIOPiعنواي 

 

 

 إضا ة أكثر من ىساس ىرارة

ولكا يعين إمكانية توصيل أكثر من  1Wireدعمه لربوتوكول  DS18B20من مميزات احلساس احلراري 

 الية:ىساس علط نرخ األسالك واستأبال درجة احلرارة منهم مجيعا  مثل الصورة الت
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 الرصل التاسع: إنرتنت األطياش ومشاريع التحكم عرب الشبكة

 سلكي والتحكم عن بعد
 ستكوي كالتالي: WebIOPiصيغة كتابة اعدادات االستأبال يف بيئة 

temp3 = DS18B20 slave:28-0000045348ev5 
temp4 = DS18B20 slave:28-00000411984n 
temp5 = DS18B20 slave:28-000006698xcf 

 

 sys/bus/w1/devices/مع مراعاة تغري عناوين احلساسات احلرارية واليت ستجدلا يف جملد 

أيضا  ميكنك كتابة أوامر استدعاش أكثر من ىساس بةكثر من بروتوكول وتشغيلها مع بعض مثل أي تستخدم 

  تكوي األوامر املضا ة مللف التعديالت كالتالي: i2Cوتأنية  1Wireىساسات بتأنية 

temp1 = TMP102 slave:0x49 
temp2 = TMP102 slave:0x50 

temp3 = DS18B20 slave:28-0000045348ev5 
temp4 = DS18B20 slave:28-00000411984n 

 

 احلساسات احلرارية املدعومة

مثانية ىسةةاسةةات ىرارية  WebIOPiتدعم بيئة  

بربوتوكول ىسةةةةاسةةةةةات تعمةةل   5خمتلرةةة منهةةا 

1Wire ىسةةةةاسةةةةات بربوتوكول  3وi2C  كما لو

 موضح باجلدول التالي:

 

 استخدام احلساسات مع البايثوي

مع لغة البايثوي  يمكنك  1Wireإذا أردت أي تتعلم كيرية استخدام ىساسات احلرارة العاملة بربوتوكول 

 تصرح املأاالت التالية: 

 http://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-
temperature-sensing/overview 

 استخدام اكثر من ىساس

 http://raspbrew.tumblr.com/post/39850791984/reading-temperatures-on-
a-raspberry-pi-using-ds18b20 

 http://www.sbprojects.com/projects/raspberrypi/temperature.php 

 

 

DS1822  1-Wire  Temperature sensor  

DS1825  1-Wire  Temperature sensor  

DS18B20  1-Wire  Temperature sensor  

DS18S20  1-Wire  Temperature sensor  

DS28EA00  1-Wire  Temperature sensor  

TMP75  I2C  Temperature sensor  

TMP102  I2C  Temperature sensor  

TMP275  I2C  Temperature sensor  

http://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/overview
http://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/overview
http://raspbrew.tumblr.com/post/39850791984/reading-temperatures-on-a-raspberry-pi-using-ds18b20
http://raspbrew.tumblr.com/post/39850791984/reading-temperatures-on-a-raspberry-pi-using-ds18b20
http://www.sbprojects.com/projects/raspberrypi/temperature.php
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/OneWireTemp
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/TMPXXX
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/TMPXXX
https://code.google.com/p/webiopi/wiki/TMPXXX
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 WebIOPiلة  مميزات أخرى

: ميكن لبيئة التحكم اي تعمل دوي احلاجة Client –Serverدعم الربجمة عرب أسلوب الة  

 خلاصة بها لعمل برامجالستخدام واجهه املتصرح بل ميكنك استخدام املكتبات الربجمة ا

client علط أي جهاز ىاسب لتتحكم يف لوىة الراسبريي واليت يوجد عليها برنامج الة  تضعه

WebIOPi Server  ويعترب ذلك األمر مريد جدا  ملن يريد أي يبتعد عن التحكم من خالل

 متصرح االنرتنت.

 اي.املكتوبة علط الراسبريي بداخل برامج البايثوي التأليدية  WebIOPiإمكانية دمج مكتبة الة 

 Pi-2-Pi communicationبينهما  وتبادل البياناتإمكانية توصيل لوىيت راسبريي ببعضهما  

و  Serial monitorتشغيل و إدارة مجيع لوىات آردوينو من داخل الراسبريي باي عرب الة 

 .Firmataاستخدام بروتوكول 

 

كي ع مميزاتها لكلك أنصحك بالرجوع إىل صرحة الويحتتاج بيئة التحكم إىل كتاب منرصل لشرح مجي

 اليت حتتوي علط طرح مرصل جلميع املميزات

 http://code.google.com/p/webiopi/wiki/README?tm=6  

 WebIOPiمشاريع روبوت معتمدة علط 

 

 

لوىة الراسبريي مع كامريا صغرية روبوت يتكوي من 

وميكن التحكم به عرب االنرتنت مع مشادة بث مباطرة 

 من الكامريا

http://trouch.com/2013/03/04/webiopi-in-the-

magpi-cambot-tutorial/ 

 

متطور يشبه السابق لكن مع دمج مشروع روبوت 

آردوينو داخل املشروع لزيادة منا ك التحكم وإعطاش 

 الروبوت املزيد من الأوة واإلمكانيات العتادية

http://inductible.wordpress.com/2013/02/23/tel

emus-a-remotely-operated-vehicle-based-on-

raspberry-pi-and-arduino/ 

 

http://code.google.com/p/webiopi/wiki/README?tm=6%20
http://code.google.com/p/webiopi/wiki/README?tm=6%20
http://trouch.com/2013/03/04/webiopi-in-the-magpi-cambot-tutorial/
http://trouch.com/2013/03/04/webiopi-in-the-magpi-cambot-tutorial/
http://inductible.wordpress.com/2013/02/23/telemus-a-remotely-operated-vehicle-based-on-raspberry-pi-and-arduino/
http://inductible.wordpress.com/2013/02/23/telemus-a-remotely-operated-vehicle-based-on-raspberry-pi-and-arduino/
http://inductible.wordpress.com/2013/02/23/telemus-a-remotely-operated-vehicle-based-on-raspberry-pi-and-arduino/
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 الرصل العاطر: تطبيأات الكامريات والرؤية البصرية

 سلكي والتحكم عن بعد

: تطبيقات العاشر الفصل

 والرؤية البصريةالكامريات 

 

يف لكا الرصل سنتعلم كيرية إضا ة رؤية 

بصرية للراسبريي عرب الكامريات الرامية 

ث املراابة عن بعد والباملختلرة وتطبيأات 

 املباطر للريديولات عرب الشبكة واإلنرتنت.

 

 

 تشغيل كامريات الويب 

 تسجيل الصور والريديولات 

 بث الريديو مباطرة عرب الشبكة واإلنرتنت 

 مدخل إىل علم الرؤية باحلاسوب 
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 USB Web Cameraتوصيل كامريات الويب 

ي راسبياي )أو مشتأاته( بإمكانية توصيل أمتتاز الراسبريي باي عندما تعمل بنظام 

كامريا ويب رخيصة وذلك جيعلك اادر علط عمل مشاريع رائعة بالكامريات وإضا ة 

التسجيل وبث الريديو املباطر ملشاريعك سواش كانت روبوتات أو أنظمة مراابة أو أي 

 تطبيق آخر حيتاج لكامريا.

جنية مصري يف وات  21دوالر أمريكي )ىوالي  3ادل يف بلدي مصر تبدأ أسعار كامريات الويب مبا يع

كتابة لكه السطور(، ويزداد السعر بزيادة داة الكامريا املستخدمة ومدى وضوح ألوانها، يف لكا الكتاب 

 متتاز بداة عالية ووجود ميكرو وي تسجيل صوتي مدمج بها. 4Techاستخدمت كامريا من نوع 

 طريأة التوصيل

 Webالتصوير الرخيصة من نوع  ميكنك توصيل كامريات

Camera  بسهولة طديدة  كل ما عليك  علة لو توصيل كابل الة

USB  اخلاص بالكامريا بالراسبريي مباطرة ولي مغلأة )مأطوع

عنها الكهرباش( ثم تشغيل الراسبريي باي، الىظ انه يف ىالة 

 اد ال تعمل اتوصيل الكامريا والراسبريي تعمل بالرعل  ةي الكامري

والسبب يف توصيل الكامريا ابل تشغيل الراسبريي لو أي نظام لينكخ يتعرف علط مجيع األجهزة 

  لكلك نوصل الكامريا أوال  ثم نشغل الراسبريي. Bootأثناش عملية التحميل  USBاملوصولة بالة 

واألجهزة  USBللتةكد من توصيل الكامريا بصورة صحيحة سنأوم باستعران األجهزة املوصولة بالة 

 وذلك عن طريق األوامر التالية: /dev/املوجودة يف جملد 

lsusb 
ls /dev/v* 

 نتيجة تنريك األمر األول )الىظ أخر سطر يف اائمة األجهزة( 

 

 يف أخر الأائمة واليت تعين جهاز لتسجيل الريديو(. video0نتيجة تنريك األمر الثاني )الىظ وجود كلمة 
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 الرصل العاطر: تطبيأات الكامريات والرؤية البصرية

 سلكي والتحكم عن بعد

 التأاط صور  ردية

 والكي ميكنك تنصيبه عن طريق: fswebcameraصور  ردية بالراسبريي سنحتاج برنامج  طاللتأا

sudo apt-get install fswebcam –y 

وسنضعها يف  test.jpgبعد االنتهاش من تنصيب الربنامج سنأوم باختبار بسيط ولو التأاط صورة  ردية باسم 

 ولعمل لكا سنكتب األمر التالي: home/pi/جملد 

fswebcam -d /dev/video0 -r 640x480 test.jpeg 

 

  األمرfswebcam يأوم بتشغيل الكامريا 

 -d /dev/video0 املستخدمة و مكاي تواجدلا يف جملد  احيدد الكامري/dev 

 -r 640x480  حيدد الةResolution  داة ونأاش الصورة 

 test.jpeg  حيدد أسم ملف الصورة الكي سيتم ىرظ علط اجلهاز 

 من متصرح امللرات home/pi/ملشالدة الصورة امللتأطة ا تح جملد 
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 تسجيل  يديو

ولتشغيل لكه  ffmpegميكنك تسجيل  يديولات عرب كامريا الويب بسهولة عن طريق استخدام برنامج 

 ، لتنصيب كال الربناجمني سنأوم بكتابة األوامر التالية:mplayerسنحتاج برنامج  تالريديولا

sudo apt-get install ffmpeg -y 
sudo apt-get install mplayer -y 

 سنأوم بتنريك األمر التالي: 640x480وبداة   test.aviلتسجيل  يديو باسم 

ffmpeg -f video4linux2  -r 25 -s 640x480 -i /dev/video0 test.avi 

 Ctrl+C وإليأاف التسجيل يف أي وات اضغط علط زر aviبتسجيل الريديو بصيغة  ffmpegسيبدأ برنامج 

 كما يف الصور التالية: home/pi/ليتم ىرظ امللف امُلسجل يف جملد 

 

 لتشغيل الريديو ام بتطبيق األمر 

mplayer /home/pi/test.avi 

 

 

أنك  ، ويف ىالةهيالىظ أنه ملشالدة الريديو بصورة صحيحة جيب اي توصل الراسبريي باي بشاطة ىأيأ

 سيظهر الريديو متأطع وجبودة منخرضة. VNCمتصل بالراسبريي عرب خدمة الة 
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 الرصل العاطر: تطبيأات الكامريات والرؤية البصرية

 سلكي والتحكم عن بعد

 بث الريديو مباطرة عرب الشبكة واإلنرتنت

يعترب البث املباطر للريديو أىد التطبيأات املثرية املمكن عملها بسهولة باستخدام الراسبريي باي، 

ت ص بك وبث كل ما يشالده الروبوت عرب طبكا يمكنك مثال  إضا ة كامريا رخيصة ملشروع الروبوت اخلا

 احلاسب الالسلكية أو اإلنرتنت، أو ميكنك عمل نظام مراابة للمنزل أو احملالت التجارية بسهولة.

 Motionميكنك بث الريديو من الراسبريي باي بةكثر من أسلوب، أسهل طريأة لي استخدام برنامج 

 كامريات منها:الكي يتميز لصائص رائعة يف التعامل مع ال

ىيث يستطيع الربنامج متيز احلركة يف الغر ة   Motion Detectorاستخدامه الستشعار احلركة كة 

 أو األماكن  عرب تسجيل  يديو من الكامريات ومراابة أي تغري حيدث.

 البث املباطر للكامريات عرب طبكات احلاسب السلكية والالسلكية وطبكة اإلنرتنت 

 ة الكمبيوتر، اهلواتف الككية، األجهزة اللوىية وىتط من التلراز مشالدة البث من أجهز 

 Frame Rateإمكانية التحكم يف معدل لأط الصور يف الثانية الواىدة  

 Motionتنصيب برنامج 

 تنصيب الربنامج عملية بسيطة وسريعة  كل ما عليك  علة لو تنصيبه من خالل سطر األوامر كالتالي:

sudo apt-get install motion-y 

 

 تشغيل الربنامج ألول مرة

ولعمل لكا سنأوم بتعديل ملف إعدادات  motionيف تنصيب الربنامج سنحتاج لترعيل خدمة التسجيل 

 عن طريق حمرر النصوص "نانو" وذلك عن طريق األمر التالي: etc/default/motion/التشغيل 

sudo nano /etc/default/motion 

 

لترعيل  yesإىل  noام بتغري كلمة  start_motion_daemon=noحيتوي ملف إعدادات التشغيل علط سطر  

 مثل الصورة التالية:Ctrl+Xثم اىرظ امللف  عن طريق الضغط علط  motionخدمة 
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 اعدادات البث عرب الشبكة واإلنرتنت

عل من داخل الراسبريي  أط وجل يف الوضع اال رتاضي يتيح برنامج "موطن" بث الكامريا ومشالدتها

خلاصة بالتسجيل عن ا تالربنامج يتيح البث املباطر عرب الشبكة واإلنرتنت سنحتاج لتعديل ملف اإلعدادا

 طريق األمر:

sudo nano /etc/motion/motion.conf 

 سيظهر ملف كبري حيتوي علط مجيع اعدادات تشغيل الربنامج كالتالي: 

 

 التالية: تسنأوم بتغري اإلعدادا

 daemon onإىل  daemon offأوال : ام بتغري 

 

 يف االرتراع 001يف العرن و 201ثانيا : توجهه إىل أسرل الأائمة وغري ايم جودة الصورة إىل 

 



 

 

164  

 

 الرصل العاطر: تطبيأات الكامريات والرؤية البصرية

 سلكي والتحكم عن بعد
لترعيل البث  offإىل  onو غري ايمة  webcam_localhost onثالثا : توجهه إىل أسرل الأائمة و أحبث عن 

 تعرب الشبكة و اإلنرتن

 

 ثم اعد تشغيل الراسبريي عن طريق األمر  Ctrl+Xواآلي أىرظ امللف عن طريق الضغط علط 

 sudo reboot 
 

 

 

بعد إعادة التشغيل ام برتح متصرح اإلنرتنت من أي جهاز متصل بنرخ طبكة احلاسب الواصل بها لوىة 

 ه إىل:صحيحة( وتوجالراسبريي باي )جيب استخدام متصرح موزيال  ري وكخ لعرن الصور بصورة 

 

http://192.168.1.7:8081 

 يف نهاية العنواي  8081:بعنواي الشبكة اخلاص بك وال تنسط إضا ة  192.168.1.7استبدل 

 

لتصرح البث املباطر بدل من متصرح اإلنرتنت عن طريق  تح اائمة  VLCأيضا  ميكنك استخدام برنامج 

File  ثم اختارOpen network stream .واكتب نرخ العنواي 

  

http://192.168.1.7:8081/


   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

165 

 Motionمشاريع خاص بربنامج 

  

 

نظام مراابة بكامريا  ائأة اجلودة عن طريق استخدام 

الراسبريي و برنامج موطن مع كامريا الراسبريي الركية 

 HD عالية الداية

http://www.codeproject.com/Articles/665518/Raspb

erry-Pi-as-low-cost-HD-surveillance-camera 

 

مشروع الكامريا الزمنية، مشروع رائع اللتأاط  يديولات 

 وصور يف أواات خمتلرة ثم جتميعها لعمل تةثري بصري مميز

http://www.makeuseof.com/tag/how-to-capture-

time-lapse-photography-with-your-raspberry-pi-
and-dslr-or-usb-webcam/ 

 

 

 

ر أمين للمنازل ميكنه استشعار احلركة وتصوير نظام انكا

 اللصوص وتسجيل أي حماولة الاتحام البيوت بصورة تلأائية

https://medium.com/p/2d5a2d61da3d 

 
استخدام أكثر من كامريا للمراابة والتسجيل بربنامج موطن 

إىل جهاز اآليباد وأجهزة احلاسب عرب وبث مجيع الكامريات 

اإلنرتنت عن طريق سري ر استضا ة خاص يوضع علط 

 الراسبريي

http://astrobeano.blogspot.com/2012/08/raspberry-

pi-with-two-webcams.html 
 

 مالىظات

حيتوي برنامج موطن علط العديد من اخلواص الرائعة واليت ال ميكن ىصرلا يف بضع صرحات  

بل حتتاج لكتاب خاص لتوضيحها لكلك أنصحك بالتوجه إىل اائمة املراجع يف نهاية الكتاب 

 للحصول علط املزيد من املعلومات ىول لكا الربنامج.

مل بنظام لينكخ سواش كاي ىاسب آلي تأليدي ميكنك تشغيل برنامج موطن علط أي جهاز يع 

 أو لوىة الراسبريي أو بيجال بوي أو أي جهاز أخر يعمل بنظام لينكخ.

 

http://www.codeproject.com/Articles/665518/Raspberry-Pi-as-low-cost-HD-surveillance-camera
http://www.codeproject.com/Articles/665518/Raspberry-Pi-as-low-cost-HD-surveillance-camera
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-capture-time-lapse-photography-with-your-raspberry-pi-and-dslr-or-usb-webcam/
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-capture-time-lapse-photography-with-your-raspberry-pi-and-dslr-or-usb-webcam/
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-capture-time-lapse-photography-with-your-raspberry-pi-and-dslr-or-usb-webcam/
https://medium.com/p/2d5a2d61da3d
http://astrobeano.blogspot.com/2012/08/raspberry-pi-with-two-webcams.html
http://astrobeano.blogspot.com/2012/08/raspberry-pi-with-two-webcams.html
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 لبصريةالرصل العاطر: تطبيأات الكامريات والرؤية ا

 سلكي والتحكم عن بعد

 مدخل إىل علم الرؤية باحلاسوب

الرؤية باحلاسوب لي جمموعة من التأنيات املختلرة اليت جتعل 

احلاسب اآللي اادر علط حتليل ومعاجلة املواد البصرية مثل الصور و 

الريديولات املسجلة وىتط البث املباطر من الكامريات الرامية، كما 

تعطي لكه التأنيات احلاسب اآللي الأدرة علط  هم حمتوى الصور 

 واستخالص معلومات معينة منها مثل:

 Face Recognetionالتعرف علط الوجوه و األطخاص  

ة الشوارع و ات الأادرة علط مراابتطبيأات متابعة األطياش املتحركة ضمن بيئة معينة مثل الكامري 

 اراشة لوىات السيارات وحتديدلا

تطبيأات الروبوتات الككية الأادر علط  هم احمليط املوجود ىوهلا وتعريف األطياش املوجودة  

 ASIMOبه مثل الروبوت الياباني املكلل 

تطبيأات التعرف علط اخلطوط وحتويل الكالم املطبوع علط ورع  

  Word fielونية حترظ يف ملرات مثل إىل كلمات الكرت

األمر ليخ مأتصر علط كل ما ُذكر باألعلط  أط، نظريا أي طيش يندرج حتت 

 التصنيرات التالية لو جزش من علم الرؤية باحلاسوب

 تأدير اجتاه احلركة Motion Estimation  

 ترميم الصور  Image Restoration 

 متييز األطياش  Object Recognition 

 البصري  التتبع Video Tracking  

جمية للرؤية نه من املمكن بسهولة تشغيل املكتبة الرب الراسبريي ونظام تشغيل لينكخ  إبرضل اوة معاجل

ولي مكتبة برجمية جمانية و مرتوىة املصدر تتميز  OpenCV (Open Computer Vision)باحلاسوب 

 ,Python, C, Java, Rubyاللغات الربجمية املشهورة مثلباخلرة والسرعة كما أنها متوا أه مع العديد من 

VB, C#.net  كما انها تعمل علط مجيع أنظمة التشغيل األساسية مثلWindows, Mac, Linux, Solaris 

كما تدعم معاجلة الصور و الريديولات املسجلة أو البث والتسجيل املباطر وكل لكه اخلواص الرائعة 

 جتعلها أ ضل مكتبة برجمية للرؤية باحلاسوب 
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 تنصيب مكتبة الرؤية باحلاسوب 

لناك طريأتاي لتنصيب مكتبات الرؤية باحلاسوب األوىل لي تنصيب املكتبة من الصرر عن طريق جتميع 

( ولي طريأة ال أىبكلا لصعوبتها Compilingكود املصدري وحتويلة اىل برنامج تنريكي )عملية الة ال

بالنسبة للمبتدأين كما أنها تتطلب وات طويل اد يصل إىل ساعات لكن ما مييز لكه الطريأة أنها تصلح 

 التأليدي. اآللي ألي لوىة تعمل بنظام لينكخ جبميع اصداراته و مبختلف املعماريات أو ىتط احلاسب

عندلا  Debianالطريأة الثانية تعتمد علط أنك تستخدم نظام راسبياي أو أي توزيعة لينكخ مبنية علط 

وذلك عن  python-opencvميكنك تنصيب املكتبة بسهولة جدا  عن طريق تنزيل مكتبة لغة البايثوي 

 و للحواسيب املكتبية(:طريق كتابة األمر )ملحوظة: لكه الطريأة تصلح أيضا  لنظام اوبنت

sudo apt-get install –y python-opencv  

sudo apt-get install –y libcv-dev libopencv-dev libcv2.3 opencv-doc 

داائق، بعد االنتهاش  11ميجا بايت لكلك اد يستغرع تنصيبها ما يأارب  35ىجم امللرات السابأة ىوال  

عرب برنامج جالز يستخدم املكتبة لتشغيل و التأاط صور بالكامريا  openCVمن تنزيلها سنأوم باختبار مكتبة 

 )مع العلم اي الربنامج موجود يف املر أات(: wgetبسرعة نسبيا ، لتنزيل الربنامج وتشغيلة سنستخدم األمر 

wget http://stevenhickson-code.googlecode.com/svn/trunk/AUI/Imaging/test  
chmod +x test 
./test 

بعد تنريك األوامر بالرتتيب يررتن أي تظهر واجهة رسومية خاصة تعرن صور ملتأطة بسرعة علط الشاطة 

 )سطر األوامر( مثل الصورة التالية. Terminalامامك مع عرن سرعة التصوير يف الطر ية 

 

يررتن أي يظهر بث مباطر من الكامريا اخلاصة بك مثل الصورة باألعلط ولكا يعين أي عملية تنصيب 

  املكتبة متت بنجاح، إذا ىدث خطة ما  تةكد من إعادة تنريك أوامر تنصيب املكتبة بنرخ ترتيبها.

http://stevenhickson-code.googlecode.com/svn/trunk/AUI/Imaging/test
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 والرؤية البصريةالرصل العاطر: تطبيأات الكامريات 

 سلكي والتحكم عن بعد

 البايثويجتربة برنامج التعرف علط الوجوه بلغة 

التعرف علط الوجوه من التطبيأات املثرية بتأنية الرؤية باحلاسوب، إذا أردت اختبار برنامج للتعرف علط 

الوجوه  ة ضل مثال سريع بلغة البايثوي لو برنامج "لينتني جوزيف" لتحميل املثال ا تح املتصرح من 

)ملحوظة امللف  wgetأمر التحميل  عن طريق تنريك face_detect_rpi.zipالراسبريي باي و ل امللف 

 يف املر أات(:

wget http://goo.gl/oA8SB0 

 بعد االنتهاش من التحميل سنأوم برك ضغط امللف عن طريق األمر  

unzip face_detect_rpi.zip 

 ف علط الوجوه سنكتبولتشغيل برنامج التعر face.xml و facedetect.pyسنجد ملراي ولما 

python facedetect.py –cascade=face.xml 0 

املوجود يف أخر األمر، بعد االنتهاش من تطبيق األمر ستظهر واجهة رسومية و يها مربع  0 ال تنسط رام صرر

يظهر الريديو الكي تلتأطه الكامريا وسيعمل الربنامج علط حتليل الريديو ورسم مربع أ ر ىول أي وجه 

 يتم التعرف عليه مثل الصور التالية:

 

( ىيث استخدمت احلاسب اللوىي V for Vendetta)من  يلم  Vendettaجتربة ثانية مع صورة اناع 

لعرضها واد جنح الربنامج يف العرف علط كال الصورتني بالرغم من أي الوجه بالستيكي وليخ ىأيأي 

 مللي ثانية(. 291وتطلب التعرف زمن أال من الثانية الواىدة )حنو 

  

http://goo.gl/oA8SB0
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 التعرف السريع علط الوجوه بلغة السي 

ا غري لغة لعالية جدا  واليت ال يضاليهتتميز لغة السي بسرعتها ا

األكبلي لكلك لأد استراد املربمج الررنسي "بريي" بكامريا 

 Magic mirrorالراسبريي عالية اجلودة واام بكتابة برنامج 

للتعرف التلأائي علط الوجوه  openCVبلغة السي مع مكتبة 

Face Recognition  وذلك عن طريق تصوير  يديو عالي

حتليل اللأطات املصورة بسرعة عالية، ميكنك اجلودة و

مشالدة الريديو اخلاص بهكا الربنامج الرائع من الرابط 

 التالي: 

http://www.youtube.com/watch?v=yzYIxNgDZu4 

أيضا  أضاف "بريي" إمكانية حتديد اسم طخص 

معني لكل صورة حبيث تتعرف الراسبريي علط 

وجود انساي يف املشهد املصور وتأوم بتحديد 

  اكة تلأائيا  مثل أ الم اخليال العلمي 

لأد اام "بريي" بتلخيص لكه التجارب الرائعة 

دروس تعليمية ميكنك تصرحها من مدونته  9يف 

 اخلاصة: 

http://thinkrpi.wordpress.com/2013/05/22/opencv-and-camera-board-csi/ 

 openCVأود اإلطارة إىل ملحوظة لامة: استخدام كامريا الراسبريي عالية الداة حتتاج إىل تنصيب مكتبة 

لكلك أنصحك بالتررغ يف لكا اليوم لعمل لكه التجربة ألي   compileالتجميع من الكود املصدريبطريأة 

 األمر اد يتطلب وات طويل لتنصيب املكتبة بنجاح.

 

 انصحك بأراشة التعليأات املوجودة يف دروس املدونة ىيث ستجد العديد من املالىظات اهلامة

  

http://www.youtube.com/watch?v=yzYIxNgDZu4
http://thinkrpi.wordpress.com/2013/05/22/opencv-and-camera-board-csi/
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 لكامريات والرؤية البصريةالرصل العاطر: تطبيأات ا

 سلكي والتحكم عن بعد

 لل تريد تعلم الرؤية باحلاسوب؟

ؤية باحلاسوب من العلوم الضخمة ىتط انه من الصعب مجعه يف كتاب واىد لكثرة التطبيأات املمكنة علم الر

بهكا العلم، لكلك أنصحك بالتوجه إىل الرابط التالي والكي حيتوي علط اائمة بة ضل الكتب اليت تشرح علم 

 OpenCVالرؤية باحلاسوب باستخدام مكتبة 

http://opencv.org/books.html 
 

  

  

http://opencv.org/books.html
http://shop.oreilly.com/product/0636920022497.do
http://www.amazon.com/gp/product/1849517827/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1849517827&linkCode=as2&tag=opencv00-20
http://www.amazon.com/gp/product/1430239123/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1430239123&linkCode=as2&tag=opencv00-20
http://www.amazon.com/gp/product/B00CHMQ8L4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00CHMQ8L4&linkCode=as2&tag=opencv00-20
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: االتصال احلادي عشرالفصل 

 بالراسبرييالالسلكي 

 

يف لكا الرصل سنتعلم كيف نوصل الراسبريي 

باي ونتحكم بها عن طريق االتصال بالشبكات 

 3Gوطبكات احملمول  WiFiالالسلكية 

Internet 

 

 

 WiFiربط الراسبريي بشبكات  

 3G Usbاالتصال باالنرتنت عرب  

Modem 
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 : االتصال الالسلكي بالراسبرييالرصل احلادي عشر

 سلكي والتحكم عن بعد

 ربط الراسبريي بالشبكات الالسلكية

منها ما لو صغري  USBتدعم لوىة الراسبريي العديد من الكروت الالسلكية اليت يتم توصيلها عرب منرك الة

كيلو  2 احلجم و اليل استهالك الطااة و منها ما ميتلك ادرة علط االتصال بشبكات السلكية من علط بعد

كروت السلكية خمتلرة و  3(، الصورة التالية يوجد بها الراسبريي باي مع Alfa Wifiمرت كاملة )مثل كارت 

 Tplink WN321, Dlink-802.11n, Alfa Wifi AUS036لي 

 

 الصور التالية توضح توصيل الكروت الالسلكية املوجودة باألعلط بلوىة الراسبريي.

  

طااة  Alfa Wifiيستهلك كارت 

وى لكا الأص ليعمل بأوتهكبرية جدا  

من األ ضل عدم توصيله مباطرة 

 عربولكن بلوىة الراسبريي 

 external powered usb استخدام

hub 
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 عرب الواجهه الرسومية االتصال الالسلكي

املوجودة علط سطح املكتب لتظهر لك واجهه  WiFi Configاضغط علط أيأونة 

 األعدادات الالسلكية كالتالي:

 

 للبحث عن الشبكات الالسلكية املتو رة Scanاضغط علط زر 

 

اخرت الشبكة الالسلكية اليت تريد األتصال بها بالضغط عليها مرتني، عندلا ستجد الربنامج اد  تح نا كة 

لتجد الربنامج اد عاد  addجديدة بها اعدادات الشبكة، ام بإدخال كلمة املرور و نوع التشرري و اضغط 
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 ي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبرييالرصل احلاد

 سلكي والتحكم عن بعد
لتبدأ الراسبريي  connectر للصرحة الرئيسية و مت كتابة بيانات الشبكة، عندلا ميكنك الضغط علط ز

 باالتصال الالسلكي بالشبكة.

 
 

 

 باستخدام سطر األوامر االتصال الالسلكي

ميكنك اعداد االتصال بالشبكات الالسلكية بسهولة جدا  عرب سطر األوامر و ذلك عن طريق التعديل علط 

ل سلكية و الالسلكية(،لتعديو الكي حيتوي علط اعدادات الشبكات )ال etc/network/interfaces/امللف 

 امللف أكتب األمر التالي:

sudo nano /etc/network/interfaces 

 ثم ام بإضا ة السطور التالية يف نهاية امللف

iface wlan0 inet dhcp 
        wpa-ssid "ssid" 
        wpa-psk "password" 

  استبدال كلمةssid باسم الشبكة الالسلكية اليت تريد االتصال بها 

  استبدالpassword بكلمة املرور 

 my-wifi-passwordو كلمة املرور my-network-ssidعلط سبيل املثال أسم الشبكة 

 

iface wlan0 inet dhcp 
        wpa-ssid " my-network-ssid " 
        wpa-psk "my-wifi-password" 
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 النهائي بعد التعديالت:طكل امللف 

 

 wifiثم اعد تشغيل الراسبريي باي وتةكد أي كارت الة Ctrl+Xاىرظ امللف عن طريق الضغط علط زر 

 متصل بها، بعد االنتهاش من إعادة التشغيل ستجد اي الراسبريي اد اتصلت تلأائيا  بالشبكة الالسلكية.

 معر ة عنواي الشبكة الالسلكية للراسبريي

كالعادة، لكن لكه املرة سيكوي  ifconfigواي الراسبريي علط الشبكة الالسلكية سنستخدم األمر ملعر ة عن

، علط سبيل املثال الصورة التالية توضح وجود eth0و ليخ  wlan0عنواي الشبكة لو املصاىب للخانة 

 كالتالي: 192.168.1.10و بها عنواي الشبكة  wlan0خانة 
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 احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبرييالرصل 

 سلكي والتحكم عن بعد

  USB (3G) Modem الة االتصال باإلنرتنت عرب

 ىأأت واليتاحلديثة  باإلنرتنت االتصالأطهر وسائل  من 3G modemيعترب الة 

 طهرة كبرية يف العامل بسبب املميزات الرائعة اليت حتصل عليها مثل:

o  مولبه تغطية لشبكات احمل من أي مكاي باإلنرتنت االتصال السلكيا 

شبكات اللكه  3G modemsتستغل الة ىيث يف نطاع دولتك

 .لإلنرتنتللوصول  احملمول

o ىجمها مماثل للة احلجم الصغري(USB flash disk ) 

o 3 الةتبدأ سرعات ىيث  جدا  السرعة العاليةG internet  ميجابت ولكه  02ميجابت ىتط  1من

 تنا خ خطوط األنرتنت األرضية يف السرعة 3G modemالسرعة جتعل الة

  3G modem الةأوال : جتهيز 

إىل اطعتني ولما: طرحية البيانات و املودم  ستحتاج 3G modemبواسطة الة باإلنرتنتلعمل أتصال السلكي 

 ".Etisalat Egyptنرسة، يف لكا الدرس سةستخدم طرحية بيانات من طركة "اتصاالت مصر 

اصة بها ثم خلما عليك  علة لو أي تأوم برك طرحية البيانات من البطااة ا لكخطوات تركيب املودم بسيطة 

 تركبها يف املودم وبعد ذلك تأوم بتوصيل املودم بالراسبريي باي كما يف الصور التالية:

 
 

 

1 2 

3 
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 تنصيب أدوات االتصال : ثانيا 

 التالية دواتألتنصيب اليف البداية سنحتاج 

sudo apt-get install  sg3-utils ppp wvdial -y 

 3G modem: تعريف الة ثالثا 

تدخل  ودوي أيبصورة تلأائية  3G modemنظام تشعيل لينكخ يستطيع التعرف علط أغلب أنواع الة 

تةكد من أي املودم اخلاص ، لكن يف بعض األىياي يكوي املودم غري معرف لكلك جيب المطلوب منك

  وامرألا سطر يف التالي مرألعليك تطبيق اوللتةكد من لكا بك يعمل بنجاح 

ls /dev/tty* 

 

نظةام لينكخ اد تعرف علط املودم   لةكا يعين أي  dev/ttyUSB0/ علط حتتوي مرألظهرت نتيجةة ا  إذا

اد وتظهر  هكا يعين أي تعريف املودم حيتاج إىل بعض اخلطوات االضا ية  وإذا ملاخلاص بك بنجاح 

املودم املغلق علط )يعرف باسم شركات االتصاالت خاص  أط ب مودم تماستخد إذا مرأللكا ا تصادف

 طبكة اتصاالت واىدة  أط(.

 

نظام ويندوز ب والتعريرات اخلاصةلديها ذاكرة ختزينية داخلية حلرظ برنامج التشغيل  3G modemأغلب الة 

 وليست مودم USB flash diskوبسبب وجود لكه الكاكرة  اي نظام لينكخ يظن انها جمرد بطااة ذاكرة 

  ة بالرتتيبالتالي وامرألا ثم نرك املودم بتوصيل ام مرألا اوحلل لك باإلنرتنت لالتصال

sudo apt-get install usb-modeswitch   
sudo /usr/bin/sg_raw /dev/sr0 11 06 20 00 00 00 00 00 01 00 

ولي أداة جتعل الراسبريي باي يتجالل وظيرة الكاكرة   usb-modeswitchيأوم بتنصيب  األمر األول

و األمر الثاني يغري اعدادات اليو اس بي مودم يف نظام  الداخلية للمودم و يستخدم الوظيرة األساسية

 لينكخ ليؤكد استخدام وظيرة االتصال باإلنرتنت.

مع  اعادة توصيلهاوالكهرباش  تشغيل الراسبريي باي عن طريق  صل بإعادةام بعد تنريك األوامر السابأة 

  التالي مرألنظام التشغيل من التحميل ثم نرك ا ينتهي وانتظر ىتطترك املودم متصل بالراسبريي باي 

ls /dev/tty*  

أو كاللمةا وبةكلةك نكوي اةد تةكدنا أي      dev/ttyUSB1أو / dev/ttyUSB0/ لةك  يظهر أي واآلي يررتن

USB modem اي جالز للعمل علط الراسبريي ب 
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 لرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبرييا

 سلكي والتحكم عن بعد

 

 باألنرتنت لالتصال: اعداد املودم رابعا 

ة بشركة احملمول اخلاص االتصالمن تعريف املودم نةتي للمرىلة التالية و لي كتابة بيانات  االنتهاشبعد 

خدم مب االتصالاليت اطرتيت منها املودم، و اليت تكوي عبارة عن أسم املستخدم و كلمة املرور و رام 

 األنرتنت .. اخل.

وذلك عن طريق  etc/wvdial.confللبدش يف اضا ة البيانات ام بتحرير ملف البيانات املوجود يف /

 األمر التالي

 

sudo nano /etc/wvdial.conf 

 ةالتالي االتصالاكتب البيانات ثم 

[Dialer etisalat] 
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 
Modem Type = USB Modem 

Phone = *99***1# 
ISDN = 0 
Username = " " 
Password = " " 

Init1 = ATZ 
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.etisalat" 
Modem = /dev/ttyUSB2 

Baud = 7200000 
Auto DNS = 1 
Dial Command = ATDT 

Carrier Check = yes 
Stupid Mode = 1 

 

 بشركة "اتصاالت مصر"  أطالىظ أي البيانات املكتوبة يف األعلط لي خاصة 
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 طرح بيانات االتصال

Phone: ( رام املخدمserver الكي سيتصل به املودم للحصول علط االنرتنت، مع مالىظة أي مجيع )

 اتصاالت(  تستخدم أىد االراام التالية - ودا وي  -طركات اهلواتف واالنرتنت يف مصر )موبينيل 

o *99***1# 

o *99#  

Username :خدم )اي وجد( الىظ اي أغلب الشركات ال تأدم اسم مستخدم وال كلمة مرور أسم املست

 " blankلكلك اتركه كما لو أو اكتب "

Password: )كلمة املرور )اي وجد 

Baud سرعة اتصال احلاسب األلي مع اليو اس بي مودم، أغلب املودم املتو رة يف األسواع العربية :

 تعمل علط أىد السرعات التالية:

o 115200 
o 7200000 

o 9600 
 

Modem عنواي املودم و الكي ميكنك معر ته من األمر :ls /dev والكي سيظهر علط أىد اخليارات 

o /dev/ttyUSB0 

o /dev/ttyUSB1 
o /dev/ttyUSB2 

 

 البيانات؟سيتبادر إىل الكلن سؤال لام ولو كيف ميكنك معر ة لكه 

ح علط االنرتنت، علط سبيل املثال الصورة التالية توض وإعداداته اخلاصةببساطة احبث عن رام املودم 

، بعد أي حتصل علط أسم املودم ورامة اخلاصة احبث علط جوجل عن  ZTE MF190Sمودم من نوع 

 اخلاصة به، مثال سنكتب يف جوجل: Configurationsاالعداد او باللغة االجنليزية الة 

 ZTE MF190S Linux connection configurations  
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد
 USB Modems وبعض الةأمثلة علط اعدادات طركات احملمول املصرية 

 

  ZTE مودم-طركة اتصاالت 

[Dialer etisalat] 

Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 
Modem Type = USB Modem 
Phone = *99***1# 

ISDN = 0 
Username = " " 
Password = " " 

Init1 = ATZ 
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.etisalat" 
Modem = /dev/ttyUSB2 

Baud = 7200000 
Auto DNS = 1 
Dial Command = ATDT 

Carrier Check = yes 
Stupid Mode = 1 

 

 Huawei مودم-طركة  ودا وي 

[Dialer vodafone] 
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 
Modem Type = USB Modem 

Phone = *99***1# 
ISDN = 0 
Username = "internet" 

Password = "internet" 
Init1 = ATZ 
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.vodafone.net" 

Modem = /dev/ttyUSB0 
Baud = 115200 
Auto DNS = 1 

Dial Command = ATDT 
Carrier Check = yes 
Stupid Mode = 1 

 

 internetولي موىدة جلميع العمالش  وكلمة مرورالىظ اي طركة  ودا وي لديها اسم مستخدم 

 

اي  ما عليك  علة لو ، كلمن مودم يف نرخ امللف ألكثرمن تعريف  أكثرميكنك كتابة خدعة اضا ية: 

 etc/wvdial.confمرتني يف ملف / باألعلطتكرر نرخ االعدادات املككورة 
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 باإلنرتنتاالتصال بدأ : خامسا 

 و ذلك عن طريق األمر  باإلنرتنتاخلطوة األخرية لي بدش عملية االتصال الرعلي 

sudo wvdial etisalat & 

اردت تشغيله علط طبكة  إذااما ” Etisalatطركة اتصاالت “الىظ اي االمر التالي يشغل االنرتنت علط طبكة 

 كالتالي مرأل ودا وي  عليك كتابة ا

sudo wvdial vodafon & 
 

بك  اخلاص IP addressعنواي االنرتنت  وستالىظ ظهور باإلنرتنتعملية االتصال  ستبدأبعد تنريك األمر 

 كالتالي

WvDial: Internet dialer version 1.61 

--> Initializing modem. 

--> Sending: ATH 

ATH 

OK 

--> Sending: ATE1 

ATE1 

OK 

--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet" 

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" 

OK 

--> Modem initialized. 
--> Sending: ATDT*99# 

--> Waiting for carrier. 

ATDT*99# 

CONNECT 

--> Carrier detected.  Starting PPP immediately. 

--> Starting pppd at Fri Jun 14 22:35:19 2013 

--> Pid of pppd: 3145 

--> Using interface ppp0 

--> pppd: Ęy 

--> pppd: Ęy 

--> local  IP address 10.133.163.246 

--> pppd: Ęy 

--> remote IP address 10.64.64.64 

--> pppd: Ęy 

--> primary   DNS address 89.108.202.20 

--> pppd: Ęy 

--> secondary DNS address 89.108.195.20 

--> pppd: Ęy 
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 التلأائي لالتصال Sakis3Gاستخدام برنامج 

علط نظام لينكخ  3G modemلةةةةة باستخدام ا باإلنرتنتمن أطهر برامج االتصال  Sakis3Gيعترب برنامج 

 دوي كتابة اي ايم او اعدادات خاصة. واالتصال باإلنرتنتىيث يأوم بعمل معظم االعدادات تلأائيا 

 

 الرتتيبب التالية وامرألوتنريك ا وامرألطريق  تح برنامج سطر ا يبه عنوتنصميكنك حتميل الربنامج 

wget "http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz" 

sudo mkdir /usr/bin/modem3g 

sudo chmod 777 /usr/bin/modem3g 

sudo cp sakis3g.tar.gz /usr/bin/modem3g 

cd /usr/bin/modem3g 

sudo tar -zxvf sakis3g.tar.gz 

sudo chmod +x sakis3g 

 التالي مرأللتشغيل الربنامج كل ما عليك  علة لو تنريك ا

sudo ./sakis3g --interactive 

 

 

http://raspberry-at-home.com/files/sakis3g.tar.gz
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 G modem3التحكم يف الراسبريي عن بعد بواسطة الة 

الطريأة املستخدمة يف  بنرخmodem G 3التحكم يف الراسبريي باي عرب االنرتنت بواسطة الةميكنك 

و  IP كل ما عليك  علة لو حتصل علط عنواي األي بي  Fi-Wiأو الة   "LAN "Ethernetطبكات الة 

 أو ىتط أي برنامج أخر للتحكم عن بعد. WebIoPiأو  SSHأو  VNCالدخول علية اما عن طريق 

 

يف الوطن العربي  واالتصاالت مالىظة لامة: معظم طركات احملمول

 ولكا جيعل 3G modemاالنرتنت املأدم عرب الة  مع NATتستخدم تأنية 

راش تتطلب ط للمودم من اإلنرتنت للتحكم بالراسبريي عملية الدخول

 عليك اي تتصل لدمة العمالش Static IP addressعنواي أي بي ثابت 

بي ثابت  طراش عنواي أي إمكانيةلالسترسار عن  اخلاصة بكطركة االتصاالت 

 .نرسهابل الشروع يف طراش املودم 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 نصائح اضا ية

 

o    يرضةل أي تسةتخدم الةةةةةUSB modem  مع مصدر خارجي للطااة مثلPower usb Hub  وذلك

الي املودم عالية السةرعة اد تستهلك الكثري من الطااة مما يؤدي اىل تسخني لوىة الراسبريي  

 باي.

o تعريف الةةةةة  واجهت مشةاكل أخرى يف  إذاUSB modem ةنصةةحك علطألبااملككورة  عبالطر  

  التالية الروابط بزيارة

 

https://wiki.archlinux.org/index.php/Wvdial 
http://john.de-graaff.net/wiki/doku.php/links/umts_debian 

http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-as-a-3g-Huawei-E303-wireless-

Edima/ 
http://lakm.us/logit/2013/03/modem-usb_modeswitch-raspberry-pi/ 
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=18996 
 

https://wiki.archlinux.org/index.php/Wvdial
http://john.de-graaff.net/wiki/doku.php/links/umts_debian
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-as-a-3g-Huawei-E303-wireless-Edima/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-as-a-3g-Huawei-E303-wireless-Edima/
http://lakm.us/logit/2013/03/modem-usb_modeswitch-raspberry-pi/
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=18996
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 تاإلعدادا :عشر نيالثاالفصل 

 املتقدمة للوحة الراسبريي

 

الرصل سنتعرف علط بعض يف لكا 

اخلواص املتأدمة للراسبريي و 

تعديلها ألضا ة املزيد من الأدرات 

 الربجمية و العتادية.

 

 

 Raspi-Configبرنامج  

 تغري كلمة مرور املستخدم 

 ترعيل كامريا الراسبريي عالية الداة 

 التحكم يف اللغة ولوىة املراتيح 

 لرتزميجا  1111كسر سرعة معاجل الراسبريي ىتط  

 عمل نسخ اختياطية من نظام التشغيل وامللرات 
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 Raspi-Configتشغيل 

لو املسؤول عن مجيع األعدادات اخلاصة بلوىة الراسبريي باي  منه ميكنك  raspi-configبرنامج 

التحكم باللغات، سرعة املعاجل، الواجهه الرسومية، تشغيل و اغالع بعض اخلواص، ترعيل الكامريات عالية 

 الداة واملزيد من األمور األخرى اليت سنرلا يف لكا الرصل.

 مع كتابة األمر التالي:لتشغيل الربنامج سنستخدم سطر األوامر 

sudo raspi-config 

 ستظهر الواجهه الزرااش اخلاصة بالربنامج مثل اليت ظهرت أول مرة عند تنصيب نظام راسبياي. 

 

 

  2لأد تعر نا علط اخليار األول يف الرصل الثاني )تشغيل الراسبريي باي( لكلك سةبدأ من اخليار رام 

 Change user password 

ستظهر طاطة ختربك أنك علط وطك تغري كلمة املرور للمستخدم الرئيسي  2علط اخليار رام  عند الدخول

pi طخصيا  أ ضل اي أاوم بتغري كلمة املرور اال رتاضية ،raspberry  ىتط تزيد من أماي نظام التشغيل

 اراام او ىروف او كاللما(.  0ويستحسن أي تكوي كلمة املرور طويلة )

 

لتظهر لك نا ك أخرى تسةلك عن كلمة املرور اجلديدة، سيتم سؤالك أي  Enterلتجاوز الشاطة اضغط زر 
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تعيد تةكيد كلمة املرور مرة أخرى وعند كتابة كلمة املرور بصور صحيحة مرتني ستظهر لك رسالة تغري 

 كلمة املرور بنجاح.

 

 مرة ثانية. raspi-configبعد االنتهاش ستظهر الشاطة الرئيسية لربنامج 

 إعدادات الواجهة

Enable Boot to Desktop  يف لكه الأائمة ميكننا اختيار الواجهة اليت ستشغلها الراسبريي باي بعد

أوضاع خمتلرة ولي  3ومن لنا ميكننا اختيار  Bootتوصيل الطااة الكهربائية وانتهاش عملية التحميل 

 كالتالي:

 

1. Console textالدخول مباطرة إىل سطر األوامر دوي حتميل الواجهة  : لكا االختيار يعين

 سريعة( bootالرسومية )الىظ اي لكا اخليار جيعل عملية الةتحميل 

2. Desktop log in as user "pi" من لنا سنأوم بتشغيل الواجهة الرسومية :LXDE  مباطرة بعد

 (bootingية التحميل حتميل نظام التشغيل بنجاح )عادة لكا االختيار يةخك وات أطول يف عمل

3. Scratch start لكا اخليار يأوم بتشغيل واجهه رسومية خاصة و لي بيئة التشغيل :Scratch 

مباطرة دوي اي تشغل أي طيش أخر معها، يعترب لكا اخليار مريد جدا  للمدارس و األطرال ىيث 

 طرال الربجمة.و تعليم األ Scratchيتم جتهيز لوىة الراسبريي لتكوي منصة لتشغيل برنامج 

لو اخليار األمثل ىيث ميكنك أي ترعل ما تشاش بعدلا  Desktop log inللمستخدم العادي سيكوي خيار 

 بلوىة الراسبريي و تشغيل مجيع الربامج ذات الواجهة الرسومية.
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

  العربيةوإضا ة اللغة  التحكم يف

Internationalisation option   الدولة، اللغة، لوىة املراتيح و التوايت من لنا تستطيع تغري اعدادات

 احمللي، عند الدخول إىل لكا اخليار ستظهر ثالث خيارات رئيسية كالتالي:

 

Change Local من لنا تستطيع تغري الدولة واضا ة دعم اللغة ومبا انين يف مصر سةاوم بتعديل الدولة :

صارات  لكا اخليار ستظهر اائمة طويلة باختلتتوا ق مع بلدي مع إضا ة اللغة العربية، عند الدخول إىل

 أكاش الدول و اللغات كالتالي:

 

الختيار اللغة العربية مع دولة مصر اضغط علط زر االجتاه إىل أسرل يف لوىة املراتيح لتصل إىل اخليار 

ar_EG.UTF-8  ثم اضغط زر املسا ةspaceاملسطرة( لترعيل اللغة( 

 



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

189 

 Enterباللوي األ ر يف أسرل الأائمة ثم أضغط  Okليتم ترعيل زر  Tabر لتةكيد االختيار اضغط علط ز

 حلرظ اللغة العربية.

 

ستظهر طاطة جديدة تسةلك عن اللغة اال رتاضية اليت تريد تعينها لنظام التشغيل )لغة الواجهة الرسومية( 

ىتط ال تواجه  الواجهة الرسوميةميكنك اختيار العربية لكين من األ ضل أي ختتار اإلجنليزية لتكوي لغة 

 بعض الصعوبات يف تشغيل الربامج )بعض الربامج ال تكوي متوا أة مع اللغة العربية(.

 

 سيستغرع األمر بعض الوات ليتم ىرظ مجيع االعدادات، ثم سرتجع الصرحة الرئيسية للربنامج.

لوات وضبط الساعة علط توايت لتعديل ا Internationalisation optionاآلي نعود مرة أخرى لأائمة 

 الأالرة )الوات اال رتاضي للراسبريي مضبوط علط توايت لندي(.

 

يف البداية ام باختيار املنطأة اليت تتواجد بها دولتك )مصر ومعظم البالد العربية تتواجد يف ا ريأيا ماعدا 

 دول اخلليج تتواجد يف أسيا(
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 

 كما يف الصورة  Enterثم   okلترعيل   Tab" و اضغط علط زرCairoبعد ذلك اخرت املنطأة الزمنية "الأالرة 

 

 ستظهر رسالة تةكيد تغري املدينة واملنطأة الزمنية 

 

ألضا ة لوىة املراتيح العربية وذلك عرب اختيار  Internationalisation optionاآلي نعود مرة أخرى لأائمة 

Change Keyboard Layout :كما يف الصورة التالية 

 
 

 ستظهر رسالة حتميل اللغة األساسية )اإلجنليزية( واللغة املضا ة )العربية(

 

 



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

191 

 ترعيل الكامريا عالية الداة

Enable Camera  يستخدم لكا اخليار يف ترعيل وتنصيب تعريرات الكامريات عالية الداة املصممة

، لتشغيل لكا النوع من الكامريات  CSI Camera منرك الة خصيصا  للراسبريي باي، واليت يتم توصيلها عرب

-Raspiمن   Enable Cameraثم الدخول علط  CSIكل ما عليك  علة لو توصيل كابل الكامريا مبنرك الة 

Config. 
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 Rastrack  الراسبريي إىل إضا ة

اي العاملية، انتشار الراسبريي بلكا اخليار يستخدم إلضا ة لوىة الراسبريي باي اخلاصة بك إىل خريطة 

عدد الكين ميلكوي الراسبريي باي ومدى انتشارلا يف  شولي عبارة عن مواع إلكرتوني يهدف ال ىصا

 كل دولة.

 

 

وميكنك  rastrackيتطلب لكا اخليار اي تكوي الراسبريي باي متصلة باألنرتنت ولديك ىساي علط مواع 

 ايضا  من نرخ املواع تستطيع مشالدة اخلريطة. (http://rastrack.co.uk)زيارته من الرابط التالي 

 

 

http://rastrack.co.uk/


   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

193 

 التسريع الأصري )كسر السرعة(

أو معاجل  CPUأو ما يعرف باسم "كسر سرعة املعاجل" لو اجبار معاجل البيانات  Overclockingمرهوم الة 

علط العمل بسرعة تروع السرعة الطبيعية اليت ُصممت لكه  RAMوالكاكرة العشوائية  GPUالرسوميات 

التحكم يف سرعة كل من معاجل  raspi-configيف برنامج  overclockاملكونات لتعمل بها، يتيح لنا خيار الة

 البيانات و معاجل الرسوميات.

بريي باي بصورة الراسحتكير: كسر سرعة املعاجل اد تتسبب يف اضرار لبطااة الكاكرة، و اذا مل يتم تربيد 

جيدة اد يتضرر املعاجل بصورة غري اابلة لإلصالح والكاتب غري مسؤول عن أي أضرار تلحق بلوىة 

 الراسبريي اخلاصة بك.

 خيارات كسر السرعة

 خيارات رئيسية يف الأائمة كالتالي: 5عند الدخول إىل اائمة كسر السرعة جند 

 

1. None لكا يعين إبأاش كل من معاجل البيانات :CPU  و معاجل الرسومياتGPU  و ككلك سرعة

 نأل الكاكرة العشوائية دوي أي تسريع إضايف.

2. Modest ميجا لرتز واإلبأاش علط سرعة بااي املكونات. 011: زيادة سرعة معاجل البيانات إىل 

3. Medium رعة نأل بيانات الكاكرة العشوائية ميجالرتز وس 711: زيادة سرعة معاجل البيانات إىل

 ميجا  أط(. 011ميجا لرتز )سرعة الكاكرة العشوائية األصلية  051إىل 

0. High 051ميجا لرتز وسرعة نأل بيانات الكاكرة العشوائية إىل  751: زيادة سرعة املعاجل إىل  

5. Turbo( ومضاعرة  1111: السرعة الأصوى وتعين زيادة سرعة املعاجل إىل واىد جيجا لرتز )ميجا

( وسرعة نأل بيانات الكاكرة العشوائية 251ميجا )بدال  من  511إىل  GPUسرعة معاجل الرسوميات 

 ميجا لرتز. 211إىل 
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد
أسرع وجيعل نظام معاجل  %51بالتةكيد زيادة سرعة الراسبريي باي أمر مثري  هكا جيعل املعاجل يعمل  

يةتي دوي ىساب يد ع والكي يتمثل يف استهالك املزيد  أسرع، لكن لكا األمر ال %211الرسوميات يعمل 

من الطااة وإطالع كمية كبرية جدا  من احلرارة، أيضا  تظهر بعض املشاكل يف بطااات الكاكرة عند العمل 

  Turbo أو الة Highعلط وضع الة 

 تربيد لوىة الراسبريي

احلرارة  يد املعاجل واحلراظ عليه منكسر سرعة املعاجل حيتاج إىل اعداد نظام تربيد اوي يستطيع ترب

 اإلضا ية املتولدة نتيجة كسر السرعة، أيضا  تربيد لوىة الراسبريي يساعدك علط تشغيل الراسبريي لررتات

 طويلة دوي الألق من ىدوث اضطرابات او مشاكل بسبب احلرارة.

يتكوي من طرائح معدنية والكي  Heat Sinkلتربيد الراسبريي ميكنك استخدام املشتت )ُمررغ( ىراري 

غالبا ما تصنع من األلومنيوم أو النحاس ويتم تصميمها علط ليئة أعمدة او طرائح طولية تستخدم يف 

تشتيت احلرارة املتولدة من الراسبريي، الستخدام املشتتات احلرارية حتتاج إىل الصق خاص موصل 

ة من املواد الكيميائية الالصأة وجيدة ولي عبارة عن انبوب Sticky Thermal Compoundللحرارة يسمط 

 التوصيل للحرارة.

لتوضيح اوة تربيد املشتتات احلرارية اام )مايكل دورنيش( بأياس درجة ىرارة معاجل الراسبريي أثناش 

عمل بث مباطر للريديو عرب الشبكة ولي عملية تستهلك اوة الراسبريي وتولد ىرارة واثناش لكه العملية 

درجة سيليزيخ ثم اام برتكيب مشتتات ىرارية علط مجيع الشرائح اإللكرتونية  52رة = كانت درجة احلرا

 درجة سيليزيخ تأريبا . 19املوجودة علط الراسبريي وإعادة اياس درجة احلرارة  وجدلا = 

 

 
 

 ميكنك مراجعة املأال األصلي من الرابط التالي:

 

http://www.michaeldornisch.com/2012/06/diy-raspberry-pi-heat-sink.html 

ُتباع العديد من املشتتات احلرارية يف حمالت املكونات اإللكرتونية املختلرة وبعضها يكوي مزود مبراوح 

http://www.michaeldornisch.com/2012/06/diy-raspberry-pi-heat-sink.html
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يد إضا ية لزيادة معدل التربيد والصور التالية توضح بعض من لكه املشتتات مبختلف األىجام ترب

 واألطكال املتو رة يف السوع:

 
 

 

 

 كيف  تعرف درجة ىرارة الب الراسبريي

)الب الراسبريي باي( وذلك  BCMيف ىاالت كثري يكوي من املهم جدا  معر ة درجة ىرارة طرحية 

 الختبار كرائة املشتات احلرارية أو طريأة التربيد اليت تتبعها وأيضا  للحراظ علط اللوىة سليمة 

حيتوي معاجل الراسبريي علط ىساس داخلي للحرارة ميكننا االتصال به بسهولة ملعر ة درجة ىرارة 

 املعاجل عن طريق األمر :

vcgencmd measure_temp 

 درجة سيليزية كما لو موضح بالصورة التالية: 00.9احلرارة بدوي مشتت ىراري وكانت النتيجة  درجة

 

  املراجعاملزيد من 

 

http://elinux.org/RPiconfig 
http://htpcbuild.com/htpc-software/raspberry-pi-openelec/openelec-overclocking/ 
http://www.raspberrypi.org/archives/2008 

http://elinux.org/RPiconfig
http://htpcbuild.com/htpc-software/raspberry-pi-openelec/openelec-overclocking/
http://www.raspberrypi.org/archives/2008
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد
Advanced Options 

 اعدادات خمتلرة كالتالي: 2" علط Advanced optionحتتوي اائمة "اخليارات املتأدمة 

 

Overscan يستخدم لكا يف ضبط ىواف طاطة العرن يف ىيث تظهر صورة الراسبريي علط بعض :

ا اخليار و ستأوم لوىة غري كاملة و ميكن اصالح لكا اخلطة عن طريق الضغط علط لك  HDالشاطات

 الراسبريي بتصحيح ابعاد و داة الشاطة تلأائيا .

Hostname تغري أسم لوىة الراسبريي باي، يعترب لكا اخليار مماثل لتغري أسم احلاسوب التأليدي علط :

 نظام ويندوز ومن املريد تغري أسم الراسبريي باي اذا كنت تنوي توصيل أكثر من واىدة علط نرخ الشبكة.

Memory Splitميكنك لكا اخليار من التحكم يف مأدار الكاكرة املشرتكة بني الة :RAM   و الةمعاجل

ميجا بايت تستخدم معظمها ككاكرة عشوائية  512الرسوميات، ىيث تستخدم الراسبريي باي ذكرة مبأدار 

طالبك طاطة ت بينما البااي يستخدم ككاكرة معاجل الرسوميات، عند الدخول علط لكا اخليار ستظهر

و يكلب البااي بصورة تلأائية للكاكرة  GPUبإدخال ايمة الكاكرة املخصصة ملعاجل الرسوميات 

 RAM  =448ميجا و مأدار الة GPU  =20ميجا  هكا يعين اي ذاكرة الة 20)مثال اذا كتبت  RAMالعشوائية 

 ميجا بايت(.

 

SSH طبكات احلاسب اآللي، لكا اخليار مشروح : ترعيل خيار الدخول إىل سطر األوامر عن بعد عرب

 بالترصيل يف  صل )تشغيل الراسبريي باي عن بعد(

SPI يستخدم لكا اخليار يف ترعيل التحميل التلأائي لربوتوكول :SPI علط منا ك الةGPIO  و لو أىد

 الربوتوكوالت املتأدمة يف التواصل بني الأطع اإللكرتونية الرامية.

Updateيار بتحديث األداة : يأوم لكا اخلraspi-config .و تنزيل أخر اصدارة متو رة علط األنرتنت 
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 نسخ بطااة الكاكرة

ي تتحلط بها، ىاول دائما اي تةخك نسخة أمن ألم العادات اليت جيب  Backup االىتياطيالنسخ 

لكاكرة وميكنك تلف اد يصيب بطااة ا أيوبراجمك اليت صنعتها حتسبا للتعايف من اىتياطية من بياناتك 

أخك صورة من بطااة الكاكرة مطابأة متاما  وذلك عن طريقترعل لكا مع الراسبريي باي بسهولة  أي

 املشهورة مع أنظمة ويندوز. Ghost backupللبطااة مثل تأنية الة 

 يف نظام ويندوز

لكن لكه Win32 Image Writerة سنستخدم نرخ الربنامج الكي يكتب ملف نظام التشغيل علط البطاا

 .Writeبدل من  Readاملرة سنستعمل الزر 

ةكتب ، مثًل ساالىتياطيةعلط النسخة  سيحتويامللف الكي  ومكاي النسخةأوال: ام بكتابة أسم 

d:\raspberry-pi-backup.img  ولكا يعين أي الربنامج سيأوم بعمل نسخة اىتياطية من بطااة الكاكرة

 :/dاحلرظ لو البارتشن )أىد ااسام اهلارد ديسك(  وسيكوي مكاي raspberry-pi-backup.imgبةسم 

 

-raspberry-piامللف  وعندلا ستجدانتهاش عملية النسخ بنجاح  وأنتظر ىتط Readثانيا : أضغط علط زر 

backup.img نسخة من نظام املرضلة توزيعتك ىتط لعمليف أي وات او  اسرتجاعه والكي ميكنك( 

من نرخ  نسخة طبق األصل لتتشاركو ألصداائك إعطاش امللفأو  باكك اإلنرتنت ونشرلا علط (لينكخ

 .والربامجنظام التشغيل 
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 الرصل احلادي عشر: االتصال الالسلكي بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

 يف نظام لينكخ

 dev/sdbلعمل نسخة اىتياطية من بطااة الكاكرة عليك أي تتةكد من وجود بطااة الكاكرة يف املسار /

 ثم نأوم بتحرير بطااة الكاكرة عن طريق األمر ls /devوذلك عن طريق تطبيق األمر 

sudo umount sdb* 

 raspberry-pi.backup.imgواألي نكتب أمر نسخ البطااة علط صورة ملف أكة 

 

sudo dd if=/dev/sdb of=~/raspberry-pi-backup.img bs=1M 

 : كالتالي مرألوستكوي نتيجة تنريك ا

3810+0 records in 
3810+0 records out 
3995074560 bytes (4.0 GB) copied, 340.63 s, 11.7 MB/s 

 اسرتجاع البيانات

 Win32 Diskاسرتجاع البيانات مماثل متاما  لعملية تنصيب نظام التشغيل، كل ما عليك لو  تح برنامج 

image Writer  واختيار امللف احملروظ مسبأا ثم اختيار بطااة الكاكرة واضغط  علط زرWrite 
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مشاريع عشر:  الثالثالفصل 

 مذهلة بالراسبريي

 

عض ب سةلأي الضوش علطيف لكا الرصل 

تعتمد علط اوة  املشاريع املكللة اليت

 كال الراسبريي باي يف معاجلة البيانات،

باإلضا ة إىل دليل خمتصر عن أطهر 

 املشاريع املتو رة علط اإلنرتنت.

 

 

  FMالبث الصوتي عرب  

 املشاريع املثرية املتو رةدليل ُمرصل ألطهر  

 علط اإلنرتنت
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 الرصل الثالث عشر: مشاريع مكللة بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد

  بالراسبريي باي FMالبث الصوتي عرب الة

 

منك  رتة طويلة  استخدمت أجهزة الراديو يف مجيع أحناش العامل لنأل 

األخبار و بعض الربامج الرت يهيه إىل مجيع الناس ىول العامل، يف لكا 

رب إىل جهاز بث عاملشروع سنرى كيف ميكن للراسبريي باي أي تتحول 

 الشهرية. FMموجات الراديو الة

اام  ريق "حميب الروبوتات بالكلية امللكية" يف بريطانيا بعمل مكتبة برجمية 

مكللة تعمل مع لغة السي و لغة البايثوي واادرة علط حتويل الراسبريي إىل جهاز ارسال السلكي اوي 

 توثيق املشروع علط الرابط التالي: ، و متFMيبث أي ملف صوتي عرب موجات الراديو بنظام 

http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_F
M_Transmitter 

  كرة عمل املشروع

شروع تعتمد علط توليد ذبكبة )موجة أو اطارة( ىاملة ويتم دمج أي صوت علط لكه الكبكة  كرة امل

ميجا لرتز( ثم يتم اخراج  911وذلك باستغالل سرعة معاجل الراسبريي باي ) FM Modulationبتأنية الة 

 اسبريي.علط لوىة الر 9لكه املوجه احلاملة + الصوت املدمج بها علط لوائي مركب علط املنرك رام 

 مكونات املشروع

 مكونات املشروع بسيطة جدا   كل ما حنتاجة لو :

سنيت مرت )ال تزد عن لكا الطول( أو ميكنك  21سنيت مرت إىل  11سلك بطول يرتاوح من  

جالزة مثل اليت تستخدم يف توصيل املكونات بلوىة التجارب، يستخدم  jumberاستخدام 

 لبث اإلطارة الالسلكية. Antennaالسلك كهوائي 

أو ميكنك استخدام لاترك احملمول اذا كاي حيتوي علط برنامج الستأبال  FMجهاز راديو  

)أغلب اهلواتف الأدمية واحلديثة متتلك لكا الربنامج(، ام بتشغيل وضبط  FMحمطات الراديو 

 ميجا لرتز. 111الراديو علط تردد 

 

  

http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
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 خطوات تنريك املشروع

 علط لوىة التجارب كما يف الصورة املوجودة باألسرل 9ك إىل املنرك رام ام بتوصيل السل .1

ثم ندخل إىل لكا اجمللد و حنمل مكتبة  fmثم ا تح سطر األوامر وام بعمل جملد جديد باسم  .2

 عن طريق األوامر التالية بالرتتيب: FMالبث اخلاصة مبوجات الة

 

mkdir fm 
cd fm 
wget http://www.icrobotics.co.uk/wiki/images/c/c3/Pifm.tar.gz 

 

http://www.icrobotics.co.uk/wiki/images/c/c3/Pifm.tar.gz
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 الرصل الثالث عشر: مشاريع مكللة بالراسبريي

 سلكي والتحكم عن بعد
 بعد ذلك ام برك ضغط امللف عن طريق األمر التالي:

tar -zxvf Pifm.tar.gz 

 

 بث أول ملف صوتي

علط  sound.wavاخلطوة التالية لي أكثر اخلطوات اثارة علط اإلطالع، اآلي سنأوم ببث حمتوى امللف 

، حيتوى امللف الك امنا بتحميلة علط برنامج جالز للبث الالسلكي ومدمج بداخلة  FMترددات الراديو 

ب اي )الىظ انه جي مكبة البث، ميكنك اختبار املشروع عن طريق تنريك األمر التالي يف سطر األوامر

 الكي  لت به امللرات السابأة(.  fmتكوي داخل جملد 

sudo ./pifm sound.wav 100.0 

( عرب الراديو و اليت يتم بثها SuperManاآلي يررتن أنك تستمتع ألىدى املأاطع املوسيأية )موسيأط 

 111ن يف أخر األمر بدال  م مباطرة من لوىة الراسبريي باي، ميكنك تغري الرتدد عرب كتابة رام الرتدد

 ميجا لرتز و ذلك عن طريق األمر: 111علط تردد  sound.wav مثال ميكنك بث حمتوى ملف 

sudo ./pifm sound.wav 101 

ميجا لرتز مع العلم انك اذا  251إىل  1تدعم املكتبة الربجمية اخلاصةبنظام البث الرتددات بدئا  من 

يف األسواع لسماع ما يتم بثة من الراسبريي ستكوي جمرب علط  استخدم اىد الراديولات املتو رة

 يف معظم بلداي العامل(. FMميجا  أط )نطاع ترددات الراديو  111اىل  01استخدام ترددات ما بني 

 تشغيل املكتبة داخل البايثوي 

 

لتشغيل املكتبة داخل بيئة بايثوي جيب أي تكوي داخل اجمللد الكي حيتوي علط ملرات املكتبة الربجمية 

ثم ام باسترياد املكتبة عن طرع األوامر  sudo pythonثم ا تح سطر األوامر وطغل البايثوي عن طريق األمر 

 التالية:

 sudo python 

>>> import PiFm 
>>> PiFm.play_sound("sound.wav") 
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 امللرات املدعومة

ولكا يعين أنه ال  monoأىادية الصوت  wav filesتدعم لكه املكتبة الربجمية امللرات الصوتية من نوع 

أيضاُ جيب مراعاة أي امللف  wavأوي أي نسق صوتي آخر لالف  oggأو ملرات  mp3ميكنك تشغيل ملرات الة

وليخ مصمم ليعمل علط  Mono soundواىدة  الصوتي جيب أي يكوي مصمم ليعمل علط اناة صوتية

، ومع ذلك ميكنك يف بعض احلاالت تشغيل ملرات متعددة Stereoكاعتني و األنظمة الصوتية املتعددة 

 و ذلك عرب استخدام نسخة معدلة من لكه املكتبة جتدلا علط الرابط التالي: Stereoالأنوات الصوتية 

http://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/14k5o3/raspberry_pi_fm_transm

itter_with_no_additional/c9mt1l5 

 : نسخة املعدلة بها بعض األخطاش مثلمازالت النسخة املعدلة من مكتبة البث جتريبية لكلك الىظ اي ال

  من اوته %91تستهلك طااة املعاجل بصورة كبرية  هي جتعل املعاجل يعمل بةكثر من.  

 طديد للراسبريي شاد تتسبب يف بطي. 

 حتكيرات

 الغرن من املشروع لو استخدامه ألغران تعليمية  أط لكلك ال تأم باألمور التالية:

 سنيت  أط(. 11سنيت مرت )يرضل استخدام  21استخدام لوائي أطول من  

مرت حيتاج إىل رخصة اانونية يف معظم  11ملسا ة ابعد من  FMالبث الالسلكي علط ترددات الة 

 .(سنيت مرت ىتط ال يزيد نطاع البث 21لكلك ال تستخدم لوائي أطول من )بلداي العامل 

ي اال  إوال تأم ببث اإلطارات الصوتية علط انوات مستخدمة بالرعل من ابل احملطات احمللية  

أنك  إغالع الأناة األصلية واستبداهلا بامللف الصوتي )يعينباإلطارة اخلارجة من الراسبريي ستأوم 

 معظم يف ستلغي اناة الراديو وستجعل الناس يستمعوي ملا تريده أنت(، لكا األمر خمالف للأانوي

 بالد العامل.

 ال تنرك املشروع يف أماكن عامة أو وسط جتمعات سكنية. 

 

 ال تستخدم لكا املشروع ألي أغران أخرى غري التعليمية.

 من أي إساشة الستخدام لكا املشروع هالكاتب خيلي مسؤوليت

 ماي برجاش زيارة مواع املشروع األصلي:ألملزيد من املعلومات وتعليمات ا 

 
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Tran

smitter 

 

 

http://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/14k5o3/raspberry_pi_fm_transmitter_with_no_additional/c9mt1l5
http://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/14k5o3/raspberry_pi_fm_transmitter_with_no_additional/c9mt1l5
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
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 Supercomputersاحلاسوب الرائق 

 يطلق عليها البعض احلواسيب اخلاراة أو احلواسيب العنأوديةاحلواسيب الرائأة أو كما حيب أي 

Cluster computers لي جمموعة من احلواسيب اآللية تعمل معا  بصورة متوازية حلل مشكلة مثل ىل ،

معادلة رياضية معأدة، تواع الطأخ و املناخ علط املستوى الأريب والبعيد، إجياد ىلول للمشكالت 

 ، حتليل البيانات الضخمة وأخريا  حماكاة اإلنرجارات النووية،الصورة التالية توضحاملنطأية، معاجلة الصور

  NASA احلاسوب اخلارع املستخدم يف وكالة أحباث الرضاش األمريكية ناسا

 

 
 

يتم بناش لكه احلواسيب اخلاراة عن طريق عمل طبكة اتصال بني جمموعة كبرية من احلواسيب ويتم  

من مجيع احلواسيب الرائأة علط  %71خوادم لينكخ ىيث يسيطر نظام لينكخ علط  استخدام أنظمة تشغيل

ولي  Parallel Programmingاألرن، ثم يتم عمل برامج خاصة عن طريق مكتبات الربجمة املتوازية 

مكتبات برجمية جندلا يف معظم لغات الربجمة مثل بايثوي والسي واجلا ا .. اخل ومهمتها لي جعل الربنامج 

لتأليدي يعمل علط أكثر من ىاسوب يف نرخ الوات وبكلك يستراد من اوة املعاجل املوجودة يف كل ا

 ىاسوب ويتم اجناز الربنامج بصورة أسرع
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 ملاذا نبين ىاسوب  ائق بالراسبريي؟

 لناك عدة أسباب جتعل الراسبريي أداة مثالية لبناش ىاسوب  ائق ولي كالتالي:

أجهزة ىاسوب صغرية وعند استخدام الراسبريي  التكلرة  3لرائق اىل ىيث حيتاج احلاسوب االسعر:  

 دوالر  أط ولو ما يوازي نصف سعر ىاسوب مكتيب واىد. 121ستكوي حنو 

وات من الطااة وىتط  3لنا مصدر اوة الراسبريي ىيث ال تستلهك اللوىة أكثر من استهالك الطااة:  

 لطااة اد يوازي استهالك ىاسوب مكتيب.عند استخدام مئات الأطع  اي جمموع استهالك ا

 .جرام مما جيعلها مثالية 05تتميز الراسبريي باحلجم الصغري وبوزي صغر احلجم وخرة الوزي:  

 مكونات احلاسوب الرائق؟

 اطع أساسية لكل منها دور لام ولي كالتالي: 3تتكوي احلواسيب الرائأة من 

 احلاسوب الرائقولو اجلهاز األساسي الكي يدير : Masterالسيد  .1

 جمموعة األجهزة الررعية اليت تنرك أوامر السيد بالتوازي :Slavesاخلدم  .2

 اجلهاز الكي يربط كل لكه احلواسيب ببعضها البعض: Switchسويتش .3

 

 الصور التالية توضح جمموعة من احلواسيب الرائأة املصنوعة بالراسبريي باي
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الرائأة والشبكات باستخدام الراسبريي يف كتاب كامل بإذي اهلل تعاىل سيتم طرح علم احلواسيب 

 وىتط وات إصدار الكتاب ميكنك مراجع الروابط التالية واليت تشرح بناش وبرجمة لكه احلواسيب

 مراجع للحواسيب الرائأة باستخدام الراسبريي

 

  http://www.huntrods.com/teaching/raspberrypi.html 

 http://raspberrywebserver.com/raspberrypicluster/raspberry-pi-cluster.html 

 http://www.lab7.io/test/rpi-cluster-1/ 
 https://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/ 

 

 https://blogs.nvidia.com/blog/2013/07/19/secret-recipe-for-raspberry-pi-server-

cluster-unleashed/ 

 
 http://blog.afkham.org/2013/01/raspberry-pi-control-center.html 

 
 http://blog.afkham.org/2013/02/building-raspberry-pi-cluster-part-2.html 

 
 

  

http://www.huntrods.com/teaching/raspberrypi.html
http://www.huntrods.com/teaching/raspberrypi.html
http://raspberrywebserver.com/raspberrypicluster/raspberry-pi-cluster.html
http://www.lab7.io/test/rpi-cluster-1/
https://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/
https://blogs.nvidia.com/blog/2013/07/19/secret-recipe-for-raspberry-pi-server-cluster-unleashed/
https://blogs.nvidia.com/blog/2013/07/19/secret-recipe-for-raspberry-pi-server-cluster-unleashed/
http://blog.afkham.org/2013/01/raspberry-pi-control-center.html
http://blog.afkham.org/2013/02/building-raspberry-pi-cluster-part-2.html
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 راسبريي باي يف رىلة للرضاش

كه الكلمة اليت تداعب خيال الكثريين  لطاملا ىلم اإلنساي بغزو الرضاش الرضاش ! ل

لكن يبأط لكا احللم ىكرا  علط مؤسسات ومراكز أحباث الرضاش املعدودة اخلارجي 

 ىول العامل.

لكن ما دمنا ال نستطيع الكلاب إىل الرضاش ملا ال نرسل امر صناعي طخصي بتكلرة 

مستحيل لكنه ىأيأة،  بسبب خرة وزي الراسبريي دوالر !!! اد يبدو األمر  511

" من عمل امر صناعي  Dave Akramenباي وصغر ىجمها متكن "دايف اكرامني

صغري بالراسبريي باي وارسالة إىل الرضاش الأريب والتأاط الصور من لناك مثل تلك 

 املوجودة باألسرل.
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 كيف مت ارسال الراسبريي للرضاش؟

دايريد بعمل علبة من الروم احلراري حتتوي علط لوىة الراسبريي باي وبطارية مع نظام يف البداية اام 

تعأب بعيد املدى وجهاز اتصال علط ترددات متوسطة مع كامريا، مت دمج لكه املكونات معا يف العلبة 

 ة جدا .ثم توصيلها ببالوي لوائي ُيستخدم يف أحباث الطأخ ويتميز بالأدرة علط االرتراع ملسا ات كبري
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 صور اطالع الراسبريي باي يف اهلواش العاصف  

 

 



   

 

  

   راسبريي باي ببساطة
 

211 

 

يف احلأيأة لكا املشروع ال جيعل الراسبريي تنطلق للرضاش وامنا لطبأات اجلو العليا لدرجة تسمح لكامريا 

سطح كيلو مرت  وع  01الراسبريي أي ترى الرضاش وىدود كوكب األرن وبالتحديد علط ارتراع يأارب 

 البحر.

يعترب مشروع دايف من األ كار املثرية و اجلدلية  هناك العديد من الدول حتظر الطرياي او أي حترك  

جوي  وع أراضيها علط عكخ الواليات املتحدة ودول أوروبا اليت ميكن ببعض التصرحيات اخلاصة 

ع اىل لرجوالسماح ملثل لكه املشاريع أي تتم، علط أي ىال اذا أىببت تنريك لكه الركرة عليك با

  Raspberry pi inمدونة دايف اكرامني ملشالدة تراصيل املشروع كما ميكنك البحث علط جوجل عن 

space  .لتجد العديد من املأاالت لصوص لكا األمر 

من املدونة والكي حيتوي علط املكونات املستخدمة يف املشروع  PDFأيضا  ميكنك حتميل ملف الة

 ظام التحكم والتعأب املستخدم يف لكا الأمر الصغري.والعديد من التراصيل ىول ن

www.daveakerman.com/wp-content/uploads/2013/01/Raspberry-Jam-Pi-In-The-Sky.pdf 

 

 امنياملدونة الركية لدايف اكر

http://www.daveakerman.com 

http://www.daveakerman.com/wp-content/uploads/2013/01/Raspberry-Jam-Pi-In-The-Sky.pdf
http://www.daveakerman.com/
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 مشاريع خمتلرة بالراسبريي

 

 

 UAVبدوي طيار  Quadcopterطائرة 

لطاملا كانت الطائرات بدوي طيار أىد أىالم البشرية يف 

املاضي واآلي أصبحت ىأيأة ميكنك صناعتها بنرسك، 

متطورة مثل الراسبريي  مع وجود لوىات إلكرتونية

 يمكنك بالتةكيد صناعة طائرتك اخلاصة والرابط التالي 

 يشرح استخدام الراسبريي يف لكا اجملال

http://www.ctn-

dev.org/index.php?page=phoenix 

https://github.com/cTn-dev/Phoenix-
FlightController 

 

 EggPotروبوت الرسم علط البيض 

كاي الراسم علط البيض من اهلوايات الرنية الأدمية 

)بالتحديد يف مصر يف وات احلضارة الررعونية(، لكن 

ملا ترسم بنرسك مادمت تستطيع عمل روبوت ميكنه 

 الرسم بةي طكل ولوي علط البيض 

http://www.instructables.com/id/How-to-Embed-a-

Raspberry-Pi-into-your-eggbot/?ALLSTEPS 

 

 Mini Nerf Gun Robot الروبوت الصياد

ماذا تتواع من دمج الراسبريي باي مع لاتف األيروي، 

 بالتةكيد ستكوي احملصلة روبوت مثري مثل

  Mini Nerf Gun Robot 

 

http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/26/rasp

berry-jolt-my-mini-nerf-gun-
robot/?autoplay=false 

http://www.ctn-dev.org/index.php?page=phoenix
http://www.ctn-dev.org/index.php?page=phoenix
https://github.com/cTn-dev/Phoenix-FlightController
https://github.com/cTn-dev/Phoenix-FlightController
http://www.instructables.com/id/How-to-Embed-a-Raspberry-Pi-into-your-eggbot/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/How-to-Embed-a-Raspberry-Pi-into-your-eggbot/?ALLSTEPS
http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/26/raspberry-jolt-my-mini-nerf-gun-robot/?autoplay=false
http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/26/raspberry-jolt-my-mini-nerf-gun-robot/?autoplay=false
http://jordanbalagot.com/blog/2013/02/26/raspberry-jolt-my-mini-nerf-gun-robot/?autoplay=false
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 اارب حبري متطور مع حتكم السلكي

من مشاريع الروبوتات الربية لكن رمبا ستجد الكثري 

لناك الأليل من املشاريع اليت تنااش الروبوتات 

البحرية ولكا من املشروع من ضمنهم، يف لكا 

املشروع ستتعلم بناش روبوت علط طكل اارب حبري 

 بنظام بث  يديو وحتكم السلكي

http://www.instructables.com/id/Making-an-
autonomous-boat-with-a-Raspberry-Pi-a-/ 

 

 مراابة احلرارة والرطوبة عرب اإلنرتنت 

يف بعض األماكن مثل املزارع أو الغرف الصناعية حنتاج 

ملراابة درجة احلرارة والرطوبة بصورة مستمرة ويف نرخ 

الوات دوي احلاجة للتواجد يف لكا املكاي، احلل 

بسيط ولو استخدام الراسبريي كسري ر )خادم( لبث 

احلرارة والرطوبة عرب اإلنرتنت ملشالدتها من أي مكاي 

 يف العامل.

http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-

Temperature-Humidity-Network-Monitor/ 

 

 مراابة معدالت تلوث اهلواش

إذا كنت من املهتمني مبراابة معدالت تلوث اهلواش 

بالغازات الضارة مثل أول وثاني أكسيد الكربوي ومركبات 

 النيرتوجني  هكا املشروع مناسب لك

 

http://www.lvaqi.org/2013/ 

http://www.instructables.com/id/Making-an-autonomous-boat-with-a-Raspberry-Pi-a-/
http://www.instructables.com/id/Making-an-autonomous-boat-with-a-Raspberry-Pi-a-/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Temperature-Humidity-Network-Monitor/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Temperature-Humidity-Network-Monitor/
http://www.lvaqi.org/2013/
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 نظام تةمني للمنازل ضد اللصوص 

 netduinoلكا املشروع يدمج العديد من التأنيات مثل 

للوصول لنظام تةمني  ATinyوالراسبريي ومتحكمات 

للمنازل اوي و عال، ىيث ميكنك لكا النظام من 

ساعة ويكتشف أي حماولة  20مراابة بيتك علط مدار الة

 لأتحام املنزل

http://homealarmpluspi.blogspot.com/2013/04/

blog-post.html 

 
 Web Clusterىاسوب خارع يعمل كخادم ويب 

يدمج لكا املشروع العديد من تأنيات احلاسب و 

الشبكات لعمل ىاسوب خارع يعمل كخادم ويب 

Web server  اطع راسبريي باي  0ىيث يتم دمج

 Webلتأوم بوظيرية واىدة ولي استضا ة موااع 

وتوزيع اوة املعاجلة بينهم بالتساوي، حبسب جتربة 

اطع نتج عنه سري ر  0صاىب املشروع  ةي دمج ال 

طخص يف نرخ  011اىل  211يستطيع خدمة من 

اللحظة مع العلم اي املواع التالي مبين علط لكا 

 احلاسوب 

http://raspberrywebserver.com 

 

 (Cloud Serverصناعة خوادم سحابية )

تعترب التأنيات السحابية لي مستأبل اإلنرتنت ورمبا 

احلوسبة كلها  اطهر طركات العامل تستخدم لكه 

التأنيات لتو ري بنية حتتية اوية لعمالئها، إذا اردت أي 

تبين واىدة من لكه السري رات  أرأ لكا املشروع 

 البسيط

http://blog.petrockblock.com/2012/08/15/your-
own-cloud-server-with-owncloud-on-the-

raspberry-pi/ 

http://homealarmpluspi.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
http://homealarmpluspi.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
http://raspberrywebserver.com/
http://blog.petrockblock.com/2012/08/15/your-own-cloud-server-with-owncloud-on-the-raspberry-pi/
http://blog.petrockblock.com/2012/08/15/your-own-cloud-server-with-owncloud-on-the-raspberry-pi/
http://blog.petrockblock.com/2012/08/15/your-own-cloud-server-with-owncloud-on-the-raspberry-pi/
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 املراابة البيئية لغرف السري رات

إذا كنت تعمل يف طركة حتتوي علط غر ة خوادم 

)سري رات( وتريد مراابة بيئية طاملة  هكا املشروع لو 

اخليار األنسب ىيث تتحول الراسبريي باي إىل منصة 

مراابة بيئية متطورة ملراابة احلرارة والرطوبة، ووضع 

 SNMPتشغيل السري رات عرب بروتوكول 

http://www.bigi.com/wiki/Envmon 

 سري ر استضا ة وحتميل ملرات عرب التورنت 

من أطهر تأنيات التحميل Torrentتعترب تأنية التحميل 

يف العامل بسبب سهولتها وإمكانية استكمال التحميل بعد 

انأطاعة وككلك الالمركزية اليت حتا ظ علط امللرات، 

إذا أىببت أي تصنع سري ر تورنت رخيص بالراسبريي 

  هكا املأال لو اهلدف املنشود 

http://blog.snapdragon.cc/raspberry-pi-as-bittorrent-

server/ 

 سري ر استضا ة "أكادمية خاي" علط الراسبريي 

واىدة من أطهر  Khan-Academyتعترب أكادمية خاي 

املشاريع التعليمية علط اإلنرتنت، يف لكا املشروع 

ستتمكن من تنزل سري ر )خادم( استضا ة حيتوي علط 

كل امللرات املطلوبة وجمموعة كبرية من الدروس 

التعليمية املنتأاه بعناية لتعمل علط الراسبريي باي 

كسري ر ويتم بثها عرب الشبكة واإلنرتنت ألي طخص متصل 

 رخ الشبكة ودوي احلاجة ألتصال باإلنرتنت.بن

http://pi.mujica.org/ 

 تشغيل حمطات الراديو العاملية عرب اإلنرتنت 

لل حتب أي تستمتع ملعظم حمطات الراديو ىول 

العامل؟ إذا كنت ككلك  ةنصحك بتنريك لكا املشروع 

احملطات عرب البث احلي من البسيط لالستماع لك لكه 

 خالل اإلنرتنت.

http://contractorwolf.wordpress.com/raspberry-pi-

radio/ 

http://www.bigi.com/wiki/Envmon
http://blog.snapdragon.cc/raspberry-pi-as-bittorrent-server/
http://blog.snapdragon.cc/raspberry-pi-as-bittorrent-server/
http://pi.mujica.org/
http://contractorwolf.wordpress.com/raspberry-pi-radio/
http://contractorwolf.wordpress.com/raspberry-pi-radio/


 

 

216  

 

 الرصل الثالث عشر: مشاريع مكللة بالراسبريي
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 مراجع إضا ية للمزيد من املشاريع

 

http://learn.adafruit.com/category/raspberry-pi 

http://readwrite.com/2014/01/21/raspberry-pi-great-projects 

http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&q=raspberry+pi 

http://www.daveakerman.com/ 

http://makezine.com/2013/04/14/47-raspberry-pi-projects-to-inspire-your-next-build/ 

http://www.wolfram.com/raspberry-pi/ 

http://blog.sheasilverman.com/raspberry-pi-emulation/ 

http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-ArduinoRaspberry-Pi-Robot-Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learn.adafruit.com/category/raspberry-pi
http://readwrite.com/2014/01/21/raspberry-pi-great-projects
http://www.instructables.com/tag/type-id/?sort=none&q=raspberry+pi
http://www.daveakerman.com/
http://makezine.com/2013/04/14/47-raspberry-pi-projects-to-inspire-your-next-build/
http://www.wolfram.com/raspberry-pi/
http://blog.sheasilverman.com/raspberry-pi-emulation/
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-ArduinoRaspberry-Pi-Robot-Platform

