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09:00 prezentacja firmy Engicam
krótka prezentacja firmy Engicam, prezentacja oferowanego hardware’u
konfiguracja software’u i hardware’u

11:00 Przerwa

11:10
flashowanie SOM, używanie SDK do kompilowania typowej
aplikacji ‘hello world’, rozwój z kreatorem QT, 
przykłady wigetów QT, przykłady QT QML

Jak opracować aplikację?

13:00 Lunch

13:50
Obraz wirtualnej maszyny VMware, Microdev + 
ugeastm32 + LCD 7”, zasilacz, kabel terminala Linux

SOM-y w praktyce

16:00 Zakończenie seminarium

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane wspólnie
z firmą ENGICAM jednodniowe seminarium technologiczne.
Kluczową częścią seminarium będą praktyczne warsztaty 
z Linuksem embedded w oparciu o Yocto Project w zakresie 
przygotowania, komplilacji i pracy z systemem. Przedstawimy 
także najnowsze trenday w zakresie rozwiązań SOM (software
i hardware).

wprowadzenie do systemu embedded Linuksa

wprowadzenie do projektu Yocto

główne elementy systemu: zaufany Firmware-A, u-boot,
Linux kernel i device tree, główny system plików

Bitbake i przepisy, analizy meta-engicam, dostosowywanie drzewa 
jądra i urządzenia, dostosowywanie głównego systemu plików,
generowanie SDK

Rozwiązania SOM 
- seminarium
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2. zainstaluj Virtual Box

CO ZABRAĆ?
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w interesujący sposób zaprezentujemy ofertę SoM
pokażemy obsługę Linuksa w praktyce (praktyczne
warsztaty z  Linuksem embedded)
podzielimy się doświadczeniami jak budować
i używać moduły z systemem operacyjnym Linuks

CO CIEKAWEGO?

1. zabierz laptopa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu 
szkolenia oraz miejsca szkolenia. O wszystkich istotnych
zmianach uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
Aktualne informacje dostyczące szkoleń znajdują się na
www.masters.com.pl/szkolenia

a) link do instalacji https://www.virtualbox.org/
b) link do instrukcji jak zamontować dysk vmdk za pomocą Virtual Box
     https://techathlon.com/how-to-run-a-vmdk-file-in-oracle-virtualbox/


