رزﺑﺮی ﭘﺎی از ﺑﻮرد  Pi 3 Model Bﭘﻼس
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﻮردﻫﺎی رزﺑﺮی ﭘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻋﺠﯿﺐ ،ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻏﻠﺐ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮا ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Pi 3 Model Bﭘﻼس را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ Pi
ﺷﻮد.
ﻣﯽ
ﻣﺤﺴﻮب
3
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B

ت اﯾﻦ ﺑﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﻣﺸﺨﺼﺎ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  64ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  1.4ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻣﻌﻤﺎری ARM Cortex-
A53
وای ﻓﺎی دو ﺑﺎﻧﺪه  802.11acو ﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2
اﺗﺮﻧﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ USB 2.0
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺮ روی ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺧﺎرﺟﯽ )Power-
(over-Ethernet

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪ  Pi 3 Model Bﮔﺬﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از آن زﻣﺎن ﺗﺎ

ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  9ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎژول وای ﻓﺎی اﯾﻦ ﺑﻮرد از »ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺎژوﻻر« ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﭘﺎی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﺧﺬ
داﺷﺖ.
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻫﺎ
رﮔﻮﻻﺗﻮری
از
ﻓﺎی
وای
ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ

ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی در  Pi 3 Model Bﭘﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ  2.5آﻣﭙﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ و درﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﺲ ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای  Pi 3 Model Bﭘﻼس ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﯿﺸﻪ  35دﻻر اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

