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 :ILUM9260تر رٍی  (Stand Alone)ًظة ترًاهِ ّای فاقذ سیستن عاهل 

 پیش ًیاز ّا: 

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

o  ًرم افسار ترهیٌال هاًٌذHyper terminal ،Putty ٍ  ... 

 (.ایي ًرم افسار ّا در دیسک ّوراُ هحظَل هَجَد هی تاشٌذ)

 ُفایل ّای هَرد استفاد: 

 ILUM9260-SA-Bootstrap.binفایل 

 فایل ترًاهِ ی هَرد ًظر

 آهادُ سازی تَرد ترای ترًاهِ ریسی: 

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

 . را هتظل کٌیذUSB-Deviceکاتل  .2

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

 

 ًظة ترًاهِ ّای فاقذ سیستن عاهل  تر رٍی تَرد: 
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  :هرحله اول

 .اکٌَى تَرد تَسط کاهپیَتر تشخیض دادُ هی شَد. تَرد را رٍشي کٌیذ

 . را تاز کٌیذ SAM-BAًرم افسار 

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

 . را کلیک کٌیذ connectکٌیذ ٍ گسیٌِ ی 
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 :هرحله دوم

 . قرار دّیذ Flash را در حالت  SAM-BA/Flash کلیذ 

 را Enable NandFlash گسیٌِ ی Script در قسوت NAND Flashاز تة 

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

 . فعال شذُ 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 فایل .  کلیک کٌیذILUM9260-SA-Bootstrap-nandflash.bin   

 . است  را اًتخاب کٌیذStandaloneکِ هخظَص ترًاهِ ّای 
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  :هرحله پنجن

 . را ٍارد کٌیذbin. آدرس فایل هَرد ًظر تا پسًَذ Send File Nameدر قسوت 

 ILUM9260-SA-GettingStarted-sdram.bin: ترای هثال 

 .   را ٍارد کٌیذ0x20000 هقذار Addressدر قسوت 

 . کلیک کٌیذ Send Fileاکٌَى تر رٍی 
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 ًواییذ تا شاّذ عولکرد ترًاهِ ی Resetتعذ از اتوام ارسال فایل، هی تَاًیذ تَرد را 

 .خَد تاشیذ

 

 :هی تَاًیذ هشکالت احتوالی را در فرٍم زیر هطرح کٌیذ
 

http://forum.esys.ir/yaf_topics15_ILUM9260-NoOS.aspx 

http://forum.esys.ir/yaf_topics15_ILUM9260-NoOS.aspx

