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 :ILUM9260ًصة لیٌَکس تر رٍی 

 پیص ًیاز ّا: 

o  ًرم افسارSAM-BA  ( تِ فایلSAM-BA User Guideهراجعِ ضَد .) 

o  ًرم افسار ترهیٌال هاًٌذHyper terminal ،Putty ٍ  ... 

 (.ایي ًرم افسار ّا در دیسک ّوراُ هحصَل هَجَد هی تاضٌذ)

 ُفایل ّای هَرد استفاد: 

 Pre-build Imagesتوام فایل ّای هَجَد در پَضِ ی 

 آهادُ سازی تَرد ترای ترًاهِ ریسی: 

 .را تِ پَرت سریال هتصل کٌیذ (Cross)کاتل سریال  .1

 . را هتصل کٌیذUSB-Deviceکاتل  .2

 . قرار دّیذSAM-BA را در حالت SAM-BA/Flashسَئیچ  .3

 .اکٌَى تَرد تَسط کاهپیَتر تطخیص دادُ هی ضَد. تَرد را رٍضي کٌیذ .4

 ًصة لیٌَکس تر رٍی تَرد: 

 .ًصة لیٌَکس را تِ دٍ صَرت هی تَاى اًجام داد

 در ایي رٍش کافی است کِ تعذ از ایي کِ : رٍش اتَهاتیکUSB تَرد تَسط 

  Flash را در حالت  SAM-BA/Flashکاهپیَتر تطخیص دادُ ضذ، سَئیچ 

 فایل HGP-ILUM9260-Linux-Imagesقرار دّیذ ٍ سپس از پَضِ ی

"Start Installing Linux On ILUM9260"فرایٌذ ًصة .  را اجرا کٌیذ

تعذ از اتوام کار فایلی هتٌی تاز .  دقیقِ تِ طَل هی اًجاهذ5زهاًثر است ٍ حذٍد 
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تعذ از ًوایص ایي فایل هی .  هراحل ًصة را ًوایص  هی دّذlogخَاّذ ضذ کِ 

توام فرایٌذ ًصة ٍ ّوچٌیي . تَاًیذ تَرد را ریست کٌیذ تا سیستن عاهل تاال تیایذ

Command Line ِسیستن عاهل را هی تَاًیذ تَسط پَرت سریال هالحظ 

 .ًواییذ

 رٍش ًصة دستی : 

 . را تاز کٌیذ SAM-BA تعذ از رٍضي کردى تَرد، ًرم افسار :هرحله اول

 

 را اًتخاب usb/ARM0ٍ  at91sam9260-ek/از پٌجرُ ی تاز ضذُ گسیٌِ ّای 

 . را کلیک کٌیذ connectکٌیذ ٍ گسیٌِ ی 
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 . قرار دّیذ Flash را در حالت  SAM-BA/Flash کلیذ :هرحله دوم

 را Enable NandFlash گسیٌِ ی Script در قسوت NAND Flashاز تة 

 کلیک کٌیذ ٍ در صَرتی کِ در خرٍجی زیر را Executeاًتخاب کٌیذ ٍ تر رٍی گسیٌِ ی 

 . فعال ضذُ است NandFlashدریافت کردیذ، تا هَفقیت 
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 :هرحله سوم

 را اًتخاب کٌیذ ٍ تر رٍی Scrub NandFlash گسیٌِ ی Script از قسوت 

Executeکلیک کٌیذ  . 
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  :هرحله چهارم

 را اًتخاب کٌیذ ٍ تر رٍی Send Boot File گسیٌِ ی Scriptاز قسوت 

Executeسپس از پَضِ ی.  کلیک کٌیذHGP-ILUM9260-Linux-Images فایل 

nandflash_ILUM9260.binرا اًتخاب کٌیذ . 
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  :هرحله پنجن

-u-boot-x.x.x"  تا ًامU-Boot آدرس فایل Send File Nameدر قسوت 

ILUM9260-nandflash.bin" را ٍارد کٌیذ . 

 .   را ٍارد کٌیذ0x20000 هقذار Addressدر قسوت 

 . کلیک کٌیذ Send Fileاکٌَى تر رٍی 
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 :هرحله ششن

 "  تا ًامBoot Environment آدرس فایل Send File Name در قسوت 

ubootEnvtFileNandFlash.bin" را ٍارد کٌیذ . 

 .   را ٍارد کٌیذ0x60000 هقذار Addressدر قسوت 

 . کلیک کٌیذ Send Fileاکٌَى تر رٍی 
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 :هرحله هفتن

-uImage-2.6.30 "  تا ًامKenel آدرس فایل Send File Name در قسوت 

ILUM9260.bin" را ٍارد کٌیذ . 

 .   را ٍارد کٌیذ0x200000 هقذار Addressدر قسوت 

 . کلیک کٌیذ Send Fileاکٌَى تر رٍی 
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 :هرحله هشتن

 "   تا ًامRootFS آدرس فایل Send File Name در قسوت 

ILUM9260.rootfs.jffs2" را ٍارد کٌیذ . 

 .   را ٍارد کٌیذ0x400000 هقذار Addressدر قسوت 

 

 . کلیک کٌیذ Send Fileاکٌَى تر رٍی 

 

 لطفا صثَر تاضیذ . ایي فرآیٌذ کوی زهاى تر است
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 ًواییذ تا ضاّذ تاال آهذى سیستن Resetتعذ از اتوام ارسال فایل، هی تَاًیذ تَرد را 

 .عاهل تاضیذ

 . هی تَاًیذ ٍارد سیستن ضَیذrootتا ًام کارتری 

 

 :هی تَاًیذ هطکالت احتوالی را در فرٍم زیر هطرح کٌیذ
 

http://forum.esys.ir/yaf_forum7_ILUM9260.aspx 

http://forum.esys.ir/yaf_forum7_ILUM9260.aspx

