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 :ILUM9260سفارشی سازی کرًل لیٌَکس برای 

 پیش ًیاز ّا: 

o   کاهپایلرarm-linux-gcc یا arm-elf-gcc 

o  ِبرًاهmkimage 

o  سیستن عاهل هبتٌی بر لیٌَکس 

 ُفایل ّای هَرد استفاد: 

 (linux-2.6.30-ILUM9260-v1.tar.bz2)فایل سَرس کرًل لیٌَکس 

 هراحل اًجام کار 

 :هرحلِ اٍل

  extract را در آدرس دلخَاُ خَد linux-2.6.30-ILUM9260-v1.tar.bz2 فایل 

 .کٌیذ

 

tar -xvf linux-2.6.30-ILUM9260-v1.tar.bz2 
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 :هرحلِ دٍم

 . سپس فایل تٌظیوات را بِ عٌَاى تٌظیوات اٍلیِ کپی کٌیذ  بِ پَشِ ی ایجاد شذُ ٍارد شَیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

cd linux-2.6.30 

cp ILUM9260-defconfig_v1.0 .config 
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 :هرحلِ سَم

 . هٌَی هربَط بِ سفارشی سازی را ایجاد کٌیذ

  

 

 .بعذ از اجرای ایي دستَر هٌَیی هاًٌذ هٌَی زیر ًوایاى خَاّذ شذ

make ARCH=arm menuconfig 
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 :هرحلِ چْارم

سپس تغییرات را رخیرُ کٌیذ ٍ .  در صفحِ ی باز شذُ، ًتظیوات هَرد ًظر خَد را اعوال کٌیذ

 .از هٌَ خارج شَیذ
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 :هرحلِ ی پٌجن

 . اکٌَى دستَر زیر را ٍارد کٌیذ تا عولیات کاهپایل کردى کرًل آغاز شَد

 

 

 ( دقیق15ِحذٍدا ).  ایي عولیات کوی زهاًبر است

 در ًْایت بایذ خرٍجی هذار شوا عٌَاى هشخص شذُ در شکل زیر را دارا باشذ، در ایي 

 .صَرت کرًل شوا با هَفقیت کاهپایل شذُ است

 

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- 
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 :هرحلِ ششن

برای ایي کار از .  تبذیل ًواییذ uImage اکٌَى باشذ ایویج کرًل بِ دست آهذُ را بِ فرهت 

 .دستَر زیر استفادُ کٌیذ

 mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n 

linux-2.6 -d arch/arm/boot/zImage uImage 
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 هَرد ًیاز برای اًتقال بر رٍی بَرد را در دایرکتَری فعلی uImageاکٌَى هی تَاًیذ فایل 

 .هالحظِ ًواییذ
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 :هی تَاًیذ هشکالت احتوالی را در فرٍم زیر هطرح کٌیذ

http://forum.esys.ir/yaf_topics13_ILUM9260-OS.aspx 
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