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 مقدمه -1
های یستمیا به عبارتی دیگر س embedded systems))سیستم عامل های بر پایه هسته لینوکس بر روی سیستم های نهفته 

ویی، دستیار تعبیه شده مثل ابزارهای الکترونیکی مصرفی )همانند ست آپ باکس ها، تلویزیون های هوشمند، ضبط های ویدی

شین، خودکار و روترهای بی سیم(، کنترل ما سیم دیجیتال دستی، تجهیزات شبکه )مثل روتر ها، سویچ ها، نقاط دسترسی بی

 هسته برپایه هایملسیستم عا ابزار های مسیر یابی، نرم افزار پرواز فضاپیما و تجهیزات پزشکی استفاده می شوند سازی صنعتی،

تلفن های هوشمند  طر تطبیق پذیری باال، در دستگاه های موبایل که نوعی سامانه نهفته با صفحه تاچ هستند مثلخا به لینوکس

 .و دستگاه های پخش کننده رسانه همراه یافت می شوند  (PDAs)صی و تبلت ها همچنین دستیار های دیجیتال شخ
  

ر های رومیزی و هسته لینوکس با انواع بسیاری از سی پی یو ها سازگار شده است؛ نه فقط سی پی یو های اصلی کامپیوت

، ARC ،ARM ، AVR32 ،ETRAX CRIS ،FR-V ،H8300 ،IP7000 ،m68k ،MIPSسرور، بلکه پردازنده های 

mn10300 ،PowerPC ،SuperH  وXtensa.  لینوکس همچنین به عنوان جایگزین سیستم عامل های انحصاری و 

 زنجیره ابزار مربوط به آن استفاده می شود.

 مزایا معایب -2
هستند که  ه ایهای عامل موجود برای بورد رزبری مثل رزبین، اندروید، کروم و ... ، به طور کلی سیستم های عامل چند منظورسیستم

ها، این سیستم عامل عالیتبرای این بورد معرفی و ساخته شده اند. با توجه به قابلیت استفاده این سیستم های عامل در رنج وسیعی از ف

 شود. شامل تعداد زیادی ابزارو کتابخانه هاست که باعث هدر رفت مقدار زیادی از منابع مثل رم و پردازنده می

رای پیاده سازی بمحدود بورد های رزبری )محدودیت از لحاظ قدرت پردازشی، حافظه موقت و حافظه داخلی(  با توجه به سخت افزار

ا حد امکان ساده گردد تا تپروژه های خاص منظوره ) همانند استفاده از رزبری در سیستم های اینترنت اشیا ( باید سیستم عامل انتخابی 

 زشی سیستم نشوند.ابزارهای اضافه باعث هدر رفت قدرت پردا

دهند که سیستم عامل را با ابزار های مورد نیاز پیکربندی کنیم، و سپس با لذا ابزارهای ساخت امبدد لینوکس این قابلیت را به ما می

 استفاده از کراس کامپایل، سیستم عامل را برای بورد هدف بسازیم.

 مزایا:

  سیستم عامل های غیر مورد نیاز برنامهحذف 

 های غیر مورد نیازسیستم عاملخانهحذف کتاب 

 حجم کمتر ایمیج نهایی بورد بعد از کامپایل نسبت به سیستم عامل های آماده 

 سریع تر شدن سیستم عامل با حذف ابزارهای اضافه 

 معایب:

 نبودن پکیج منیجر مناسب در سیستم عامل ساخته شده با ابزار های ساخت امبدد لینوکس 

 



 کس امبددهای ساخت لینوابزار -3
 برای ساخت لینوکس امبدد دو ابزار قدرتمند وجود دارند:

 Yocto/OpenEmbedded 

Builds a complete Linux distribution with binary packages. Powerful, but somewhat 

complex, and quite steep learning curve. 

 Buildroot 

Builds a root filesystem image, no binary packages. Much simpler to use, understand 

and modify 

 

 های زیاد موجود بوده است.استفاده شده است. دلیل استفاده از این ابزار مستندات خوب توسعه دهنده و فروم buildrootبرای این پروژه از ابزار 

 موارد مورد نیاز -4
  سیستم عامل میزبان لینوکس 

o  18.04یا  16.04سیستم پیشنهادی: ابونتو 

  3بورد رزبری پای  

 اینترنت پر سرعت 

 مراحل ساخت -5

 از لینک زیر میکنیم  buildrootابتدا اقدام به دانلود سورس 

https://buildroot.org/downloads/buildroot-2019.11.tar.gz 

 .دستور زیر فایل را از حالت فشرده خارج میکنیمسپس با 

 $ tar xvf buildroot-2019.11.tar.gz 

 و وارد پوشه ایجاد شده میرویم:

 $ cd buildroot-2019.11 

 با دستور زیر اقدام به پیکربندی مورد نیاز میکنیم:

 $ make xconfig 

 مشاهده خواهد شد. 1-5محیطی مانند تصویر 

https://buildroot.org/downloads/buildroot-2019.11.tar.gz


 

 buildroot: محیط پیکربندی 1-5تصویر 

 ذخیره خواهد شد. حال کافی است با دستور زیر اقدام به ساخت ایمیج سیستم عامل کنیم: conf.بعد از اتمام پیکر بندی، در فایل 

 $ make -j8 

 

د و فقط کافی است این می باش sdcard.imgساخته خواهد شد. فایل ایمیج با اسم   output/imagesدر اخر فایل ایمیج در پوشه 

 نوشته شود و در رزبری قرار گیرد.  scdardایمیج در 


