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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Slides do treinamento de Linux embarcado v1.0.1.
A versão mais atual dos slides está disponível no site da Embedded Labworks.
https://e-labworks.com/training/lem/slides
Este documento é disponibilizado sob a licença Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Os termos completos desta licença estão
disponíveis no link abaixo:
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SOBRE O INSTRUTOR
Mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software para sistemas
embarcados, atuando principalmente em projetos com Linux embarcado, Android
embarcado e sistemas operacionais de tempo real.
Sócio da Embedded Labworks, onde atua com consultoria, treinamento e
desenvolvimento de software para sistemas embarcados.
https://e-labworks.com
Ativo na comunidade de sistemas embarcados no Brasil, sendo um dos criadores do
site Embarcados e mantenedor de alguns blogs sobre assuntos da área.
https://sergioprado.blog
É colaborador de alguns projetos de software livre, incluindo o Buildroot, o Yocto
Project e o kernel Linux.

AGENDA DO TREINAMENTO
DIA 1: Introdução a sistemas com Linux embarcado, kit de desenvolvimento,
toolchain, bootloader, kernel Linux.
DIA 2: Rootfs, módulos do kernel, sistemas de arquivo, sistemas de build.
DIA 3: Licenças de software e desenvolvimento de aplicações, aplicações gráficas,
depuração de aplicações com o GDB, integração com ambiente de desenvolvimento
gráfico (IDE).

HARDWARE: COLIBRI IMX6 + ASTER + IPÊ BOARD

PRÉ-REQUISITOS
Usuário de distribuições GNU/Linux.
Terminal de comandos (ls, cp, cat, grep, find, vi, etc).
Conhecimentos básicos em linguagem C.
Conhecimento básicos de hardware (GPIO, PWM, I2C, SPI, etc) e projetos de sistemas
embarcados.

AMBIENTE DE LABORATÓRIO
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DURANTE O TREINAMENTO
Pergunte...
Expresse seu ponto de vista...
Troque experiências...
Ajude...
Participe!

LINUX EMBARCADO

INTRODUÇÃO

OS 3 MARCOS
1970: Engenheiros da Bell Labs, liderados por Ken Thompson e Dennis Ritchie, criam
o sistema operacional UNIX.
1983: Richard Stallman, projeto GNU e o conceito de software livre. Começa o
desenvolvimento do gcc, gdb, glibc e outras ferramentas importantes para o
ecossistema do software livre.
1991: Linus Torvalds, projeto do kernel Linux, um sistema operacional UNIX-like. Em
conjunto com o projeto GNU, nasce o sistema operacional GNU/Linux.

EM 1991...

MAIS DE 30 ANOS DEPOIS...

O KERNEL LINUX
Linux é um kernel!
https://www.kernel.org/
As distribuições Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, Slackware, etc) integram o kernel
Linux com diversas bibliotecas e aplicações.
De acordo com algumas comunidades de software livre, o correto é chamar estas
distribuições de sistemas operacionais GNU/Linux.
Linux embarcado é o uso do kernel Linux e de diversos outros componentes de
software em sistemas embarcados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Licença: código aberto e livre de royalties (licença GPLv2).
Portável: suporte para 23 diferentes arquiteturas (versão 5.15).
Escalável: o mesmo kernel roda em roteadores, relógios, celulares, servidores e
supercomputadores!
Estável: capaz de rodar por muito tempo sem precisar de um único reboot.
Suporte de software: recursos "infinitos" disponíveis na Internet!

VANTAGENS
Reuso de componentes: Desenvolvimento rápido baseado em componentes prontos.
Baixo custo (de software): use e abuse de software livre!
Controle total: Liberdade para modificar, otimizar, depurar, melhorar.
Qualidade: permite uma base sólida para o projeto.
Suporte: contato direto com a comunidade e os principais desenvolvedores dos
projetos.

MITOS
Mito 1: "Linux is Free".
O kernel Linux não é grátis, ele é livre! Do 2o. parágrafo da GPL: "When we speak
of free software, we are refering to freedom, not price".
Mito 2: "Não consigo proteger a propriedade intelectual do meu produto".
Consegue sim, basta tomar alguns cuidados com licenças de software!
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ARQUITETURA GERAL

ARQUITETURA BÁSICA

COMPONENTES DO SISTEMA
Hardware: plataforma alvo (target).
Bootloader: responsável pela inicialização básica do hardware, carregamento e
execução do kernel Linux.
Kernel Linux: núcleo do sistema operacional. Gerencia CPU, memória e I/O,
exportando serviços para a camada de aplicações.
Rootfs: sistema de arquivos principal.
Biblioteca C: API do sistema operacional, interface entre o kernel e as aplicações.
Bibliotecas e aplicações do usuário.
Toolchain: conjunto de ferramentas para manipular e gerar os artefatos do sistema
operacional (bootloader, kernel, rootfs).

HARDWARE

HARDWARE TÍPICO

CPU
Suporta mais de 20 arquiteturas diferentes (x86, ia64, arm, arm64, powerpc, mips,
riscv, s390, sh, sparc, etc).
32/64 bits: não foi feito para microcontroladores de 8 e 16 bits!
Originalmente projetado para CPUs com MMU (Memory Management Unit).
O projeto uClinux foi criado para utilizar o Linux em sistemas sem MMU.
Boa parte do uClinux já foi integrado à árvore oficial do kernel, possibilitando o
uso do Linux mainline em diversas CPUs sem MMU (68000, ARM Cortex M3/M4,
H8/300 da Hitachi, ADI Blackfin, etc).

MEMÓRIA RAM E ARMAZENAMENTO
Um sistema Linux é normalmente armazenado em um dispositivo de
armazenamento persistente e carregado para a RAM no boot do sistema
operacional.
Suporta armazenamento em memória flash NAND e NOR, disco rígido, cartão
SD/MMC, eMMC, etc.
Um sistema bem básico pode funcionar com menos de 2MB de armazenamento!
A maioria dos projetos atuais utilizam eMMC.
Utiliza normalmente memórias voláteis do tipo SDRAM.
Pode funcionar com 8MB de RAM (ou até menos!), mas o ideal para começar é em
torno de 32MB.
A maioria dos projetos atuais possuem no mínimo 512MB de RAM.

BARRAMENTOS E PROTOCOLOS
O kernel Linux suporta todos os barramentos comuns em sistemas embarcados: I2C,
SPI, CAN, 1-wire, SDIO, USB, etc.
Suporta também os principais protocolos de rede: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, CAN,
IPv4, IPv6, TCP, UDP, etc.
O Linux costuma ser o kernel de referência para a implementação de novos
protocolos e barramentos de comunicação (USB 2.0, USB 3.0, Bluetooth LE, I3C, etc).
Se o barramento ou protocolo não possuir restrições de licença, é bem provável que
esteja implementado no kernel.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Certifique-se de que o hardware seja suportado pelo kernel Linux e por um
bootloader open-source.
Suporte nas versões oficiais dos projetos é melhor: melhor qualidade, facilidade de
manutenção e atualizações disponíveis.
A diferença entre uma plataforma suportada na árvore oficial do kernel e outra
plataforma não suportada de forma oficial pode trazer grandes consequências em
termos de custo e tempo de desenvolvimento!

TOOLCHAIN

O QUE É UM TOOLCHAIN?
Toolchain é um nome genérico dado a um conjunto de ferramentas de
desenvolvimento e compilação de software (compilador, assembler, linker, etc).
Sendo host a máquina de desenvolvimento e target a plataforma alvo, temos
diferentes tipos de toolchain, incluindo:
Toolchain nativo: quando o host e o target são a mesma plataforma.
Toolchain de compilação cruzada (cross-compiling toolchain): quando o host e o
target são plataformas diferentes.
Em Linux embarcado, é mais comum o uso de um toolchain de compilação cruzada.

TIPOS DE TOOLCHAIN

COMPONENTES DE UM TOOLCHAIN
Compilador (gcc, clang).
Assembler e Linker (binutils).
Biblioteca C padrão (glibc, uclibc-ng, musl, etc).
Arquivos de cabeçalho do kernel.
Debugger (gdb, lldb) e outras ferramentas.

TOOLCHAINS PRONTOS PARA USO
Linaro (ARM):
https://www.linaro.org/downloads/#gnu_and_llvm
Sourcery Codebench (ARM, MIPS, PPC):
https://www.mentor.com/embedded-software/sourcery-tools/sourcery-codebench
Bootlin (ARM, MIPS, PPC, x86, etc):
https://toolchains.bootlin.com
Scratchbox (ARM e x86):
http://www.scratchbox.org

FERRAMENTAS DE GERAÇÃO DE TOOLCHAIN
O Crosstool-ng é uma ferramenta dedicada à geração de toolchains:
https://crosstool-ng.github.io
O Buildroot é um build system capaz de gerar toolchains:
https://buildroot.org
O OpenEmbedded/Yocto Project também é capaz de gerar toolchains:
https://www.openembedded.org
https://www.yoctoproject.org

UM SISTEMA COM LINUX EMBARCADO

SISTEMA LINUX

BOOTLOADER

RESPONSABILIDADES DO BOOTLOADER
O bootloader tem basicamente duas responsabilidades:
Inicializar o hardware.
Carregar e executar o kernel.
Normalmente, o bootloader provê outras funcionalidades para facilitar o
desenvolvimento do sistema, incluindo:
Passagem de parâmetros para o kernel.
Rotinas de diagnóstico e teste do hardware.
Formatação e gravação de imagens.
Boot pela rede.

BOOTLOADERS POPULARES
x86:
LILO (descontinuado há um bom tempo!)
Grub
Syslinux
ARM, MIPS, PPC e outras arquiteturas:
U-Boot
Barebox
Redboot

KERNEL LINUX

CARACTERÍSTICAS DO KERNEL
Responsável pelo gerenciamento do hardware (CPU, memória e I/O).
Diferentes tipos de escalonadores de tarefas.
MMU permite isolar e gerenciar a memória dos processos.
Abstração de hardware via arquivos (/dev, /sys).
Conceito de espaço de kernel (kernel space) e espaço de usuário (user space).
A aplicações rodando em espaço de usuário requisitam serviços para o kernel
através de chamadas do sistema (system calls).

EXEMPLO DE CHAMADA DE SISTEMA

ROOTFS

COMPONENTES BÁSICOS DO ROOTFS
Em um sistema Linux, o rootfs contém os componentes básicos da camada de
usuário do sistema operacional, incluindo:
Biblioteca do sistema (glibc, uClibc-ng, musl, dietlibc, etc).
Mecanismo de inicialização (sysvinit, systemd, etc).
Interpretador de comandos (shell).
Ferramentas de linha de comando.
Daemons (logging, networking, etc).
Outras bibliotecas e aplicações.

APLICAÇÕES COM FOCO EM EMBARCADOS
Existem diversas aplicações com foco em economia de recursos, incluindo:
Dropbear: cliente e servidor SSH (~110K).
Lighttpd: servidor web (~200K).
SDL: biblioteca gráfica (~1,4MB).
SQLite: banco de dados relacional (~250KB).
Busybox: utilitários e ferramentas de linha de comandos (~1MB).

BUSYBOX
Projeto open-source que combina versões mais leves de ferramentas UNIX em um
único binário, otimizado por tamanho e consumo de recursos.
Geralmente as ferramentas são mais limitadas em termos de funcionalidades
quando comparadas às originais.
É considerado o canivete suíço de sistemas embarcados com Linux!

BUSYBOX - TUDO ISSO EM ~1MB!
addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bbconfig, bbsh, brctl, bunzip2,
busybox, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr, chcon, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chpst,
chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cryptpw, cttyhack, cut,
date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, depmod, devfsd, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg,
dnsd, dos2unix, dpkg, dpkg_deb, du, dumpkmap, dumpleases, e2fsck, echo, ed, egrep, eject, env,
envdir, envuidgid, ether_wake, expand, expr, fakeidentd, false, fbset, fbsplash, fdflush,
fdformat, fdisk, fetchmail, fgrep, find, findfs, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck_minix,
ftpget, ftpput, fuser, getenforce, getopt, getsebool, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hd, hdparm,
head, hexdump, hostid, hostname, httpd, hush, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifenslave, ifup,
inetd, init, inotifyd, insmod, install, ip, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule,
iptunnel, kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, lash, last, length, less, linux32, linux64,
linuxrc, ln, load_policy, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, lpd, lpq,
lpr, ls, lsattr, lsmod, lzmacat, makedevs, man, matchpathcon, md5sum, mdev, mesg, microcom, mkdir,
mke2fs, mkfifo, mkfs_minix, mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, msh, mt, mv,
nameif, nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, parse, passwd, patch, pgrep, pidof,
ping, ping6, pipe_progress, pivot_root, pkill, poweroff, printenv, printf, ps, pscan, pwd,
raidautorun, rdate, rdev, readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot, renice, reset, resize,
restorecon, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run_parts, runcon, runlevel, runsv,
runsvdir, rx, script, sed, selinuxenabled, sendmail, seq, sestatus, setarch, setconsole, setenforce,
setfiles, setfont, setkeycodes, setlogcons, setsebool, setsid, setuidgid, sh, sha1sum, showkey,
slattach, sleep, softlimit, sort, split, start_stop_daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum,
sv, svlogd, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, taskset, tcpsvd,
tee, telnet, telnetd, test, tftp, tftpd, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, ttysize,
tune2fs, udhcpc, udhcpd, udpsvd, umount, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos, unlzma, unzip,

BRINCANDO DE LEGO

BUILD SYSTEM
O build system é uma ferramenta capaz de gerar e integrar todos os componentes do
sistema operacional, incluindo:
Geração de um toolchain otimizado para o target.
Compilação e geração da imagem do bootloader.
Configuração, compilação e geração da imagem do kernel.
Compilação das bibliotecas e aplicações, e geração da imagem final do rootfs.

EXEMPLOS DE BUILD SYSTEM
Buildroot, desenvolvido pela comunidade:
https://www.buildroot.org
PTXdist, mantido pela empresa Pengutronix:
https://www.ptxdist.org
OpenWRT, buildsystem (e distribuição) com foco em dispositivos de rede:
https://openwrt.org
OpenEmbedded (utilizado pelo Yocto Project), mais flexível e também mais
complexo:
https://www.openembedded.org

OS 4 PAPÉIS DO DESENVOLVEDOR
Usuário: utiliza distribuições Linux no dia-a-dia.
Desenvolvedor de aplicação: desenvolve aplicações Linux.
Integrador: Integra todos os componentes (bootloader, kernel, bibliotecas e
aplicações) em um sistema Linux embarcado.
Desenvolvedor de BSP: porta o bootloader e o kernel, desenvolve drivers de
dispositivo, etc.
Nosso foco neste treinamento: integrador e desenvolvedor de aplicação!

LABORATÓRIO 1

CONECTANDO E TESTANDO O TARGET
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TOOLCHAIN

O QUE SÃO TOOLCHAINS?
Traduzindo literalmente, toolchain é uma corrente ou cadeia de ferramentas.
Na prática, toolchain é um conjunto de ferramentas de compilação.
O processo de compilação de um programa em C/C++ envolve várias etapas,
incluindo pré-processamento, compilação, montagem e linkagem.
Cada uma destas etapas é executada por uma ferramenta do toolchain (préprocessador, compilador, assembler, linker).

TIPOS DE TOOLCHAIN
Sendo build a máquina que gera o toolchain, host a máquina que executa o toolchain
e target a máquina que executa o binário gerado, existem basicamente quatro tipos
de toolchain:
Native toolchain: build A, host A, target A.
Cross-native toolchain: build A, host B, target B.
Cross-compiling toolchain: build A, host A, target B.
Canadian toolchain: build A, host B, target C.
Os toolchains nativos e de compilação cruzada são os mais comuns e utilizados.

COMPILAÇÃO CRUZADA
Em sistemas Linux desktop, é comum o uso de toolchains nativos para compilar
software para a própria máquina de desenvolvimento.
É possível utilizar um toolchain nativo para desenvolver sistemas com Linux
embarcado? Em teoria sim, mas...
Um sistema Linux embarcado é mais limitado em termos de recursos disponíveis
(armazenamento, capacidade de processamento, memória).
Como utilizar um toolchain nativo em um sistema que ainda nem foi gerado?
Por estes motivos, em Linux embarcado é muito mais comum o uso de toolchains de
compilação cruzada (cross-compiling toolchain).

NATIVE VS CROSS-COMPILING

COMPONENTES DO TOOLCHAIN
Um toolchain possui diversos componentes, incluindo:
Compilador.
Ferramentas de manipulação de binários.
Ferramentas de debugging e suporte.
Sysroot (bibliotecas, arquivos de cabeçalho, etc).
No treinamento, utilizaremos toolchains baseados no GNU (GCC, binutils, glibc, etc).

GNU TOOLCHAIN

GCC
O GCC (GNU Compiler Collection) é o compilador do projeto GNU.
https://gcc.gnu.org/
Compatível com diversas linguagens de programação, incluindo C, C++, Objective-C,
Fortran, Ada, Go e D.
Suporte para diversas arquiteturas, incluindo arm, aarch64, i386, ia64, mips, riscv,
avr, microblaze, etc.
https://gcc.gnu.org/backends.html
O Clang do projeto LLVM é seu principal concorrente.
https://clang.llvm.org/

BINUTILS
O projeto Binutils do GNU provê um conjunto de ferramentas para manipular
arquivos binários.
https://www.gnu.org/software/binutils/
Algumas das principais ferramentas disponibilizadas pelo Binutils:
as: assembler.
ld, gold: linker.
ar, ranlib: manipular archives (*.a).
objdump, readelf, size, nm, strings: inspecionar binários.
strip: descartar símbolos de arquivos binários.

GDB
O GDB (GNU Debugger) é a ferramenta de depuração interativa do projeto GNU.
https://www.gnu.org/software/gdb/
Está disponível para diversas arquiteturas de CPU, incluindo ARM, x86, MIPS e PPC.
A interface da ferramenta é via linha de comandos.
Possui diversos frontends gráficos, incluindo o DDD, Eclipse e VS Code.

SYSROOT
O sysroot é um componente do toolchain que contém diversos artefatos de software
necessários para compilar e linkar os binários que serão executados no target:
Bibliotecas estáticas e dinâmicas (.so, .a), incluindo a biblioteca C padrão do
sistema.
Arquivos de cabeçalho (.h, .hpp, etc), incluindo os arquivos de cabeçalho do
kernel.
Binários com símbolos de debugging (úteis para resolução de símbolos e
depuração de problemas).
O conteúdo do sysroot é normalmente baseado na imagem do rootfs do target.

BIBLIOTECA C PADRÃO
A biblioteca C padrão provê a API básica de interface com o kernel do sistema
operacional.
Sua implementação segue normalmente o POSIX, um padrão de interoperabilidade
de sistemas UNIX.
https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX
Diversas bibliotecas C padrão estão disponíveis para Linux, incluindo glibc, uClibc-ng
e musl.
Para que seja possível compilar e linkar as aplicações para a plataforma alvo, o
sysroot do toolchain contém uma implementação da biblioteca C padrão.

GLIBC
A glibc é a biblioteca C do projeto GNU (licença LGPL).
https://www.gnu.org/software/libc/
Usada em boa parte dos sistemas GNU/Linux (desktop e servidor).
Projetada com foco em performance e portabilidade.
Pode não ser uma boa escolha para sistemas mais limitados, devido ao consumo
maior de recursos (armazenamento, RAM, etc).

UCLIBC-NG
A uClibc-ng é uma biblioteca C leve e projetada para sistemas embarcados (licença
LGPL).
https://uclibc-ng.org/
É um fork da descontinuada uClibc (microcontroller C library), criada originalmente
para suportar o uClinux.
Altamente configurável, possui um foco maior na economia de recursos, porém:
Alguns recursos podem não estar disponíveis (Glibc_vs_uClibc_Differences.txt).
Não é mais suportada pelo Yocto Project.

MUSL
A musl é uma implementação mais recente de biblioteca C padrão com foco em
economia de recursos, segurança, robustez e conformidade com padrões.
https://musl.libc.org/
Leve, rápida e escrita do zero, o projeto iniciou quando o desenvolvimento da uClibc
ficou estagnado por um tempo.
Como possui uma licença permissiva (MIT), pode ser uma boa opção para criar
binários linkados estaticamente.

GLIBC VS UCLIBC-NG VS MUSL
Estatísticas de uma aplicação "Hello World" compilada para ARMv7 com o GCC 10:
Tipo de compilação
glibc uClibc-ng musl
Linkagem dinâmica

7856

7456

7388

Linkagem estática (sem strip)

588060

136180

17436

Linkagem estática (com strip)

460504

83352

9196

Comparação mais detalhada (um pouco desatualizada):
https://www.etalabs.net/compare_libcs.html

ARQUIVOS DE CABEÇALHO
Além das bibliotecas, o toolchain contém também os arquivos de cabeçalho
necessários para compilar as aplicações.
Isso inclui também os arquivos de cabeçalho do kernel, necessários para a biblioteca
C padrão conhecer a interface exposta o kernel:
Chamadas de sistema.
Definições de constantes.
Estruturas de dados.
Por este motivo, um toolchain é dependente de uma versão do kernel Linux!

SELECIONANDO UM TOOLCHAIN
Existem basicamente duas abordagens de uso de toolchain em Linux embarcado:
Utilizar um toolchain pré-compilado.
Gerar um toolchain customizado.
Utilizar um toolchain pré-compilado pode ser uma opção para prototipação rápida,
mas não vai garantir a geração de código otimizado para a plataforma alvo, além de
limitar as versões dos componentes de software suportadas (gcc, libc, kernel, etc).
Por estes motivos, em Linux embarcado é normalmente recomendada a geração de
um toolchain customizado para a plataforma alvo.
De qualquer forma, estudaremos as duas abordagens no treinamento.

INSTALANDO UM TOOLCHAIN PRÉ-COMPILADO
Uma opção é utilizar um toolchain empacotado pela distribuição Linux utilizada na
máquina de desenvolvimento. Exemplo no Ubuntu:
$ sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf
$ arm-linux-gnueabihf-gcc -v

Outra opção é baixar um toolchain disponibilizado por uma empresa ou pela
comunidade. Exemplo para o toolchain da ARM:
$
$
$
$

wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/11.2-2022.02/binrel/gcc-arm-11.2-2022.02
tar xfv gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz
export PATH=$PWD/gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/bin:$PATH
arm-none-linux-gnueabihf-gcc -v

UTILIZANDO UM TOOLCHAIN PRÉ-COMPILADO
Para compilar nativamente uma aplicação, basta utilizar o GCC do toolchain nativo:
$ gcc main.c -o main

Para compilar a aplicação com o toolchain de compilação cruzada, basta adicionar o
prefixo do toolchain no nome da ferramenta (o prefixo permite diferenciar toolchains
nativos de toolchains de compilação cruzada):
$ <PREFIX>-gcc main.c -o main

Exemplo de uso do toolchain da ARM:
$ arm-none-linux-gnueabihf-gcc main.c -o main

GERANDO MANUALMENTE O TOOLCHAIN
Gerar um toolchain manualmente é uma tarefa difícil e trabalhosa!
É necessário estar bastante familiarizado com as ferramentas de compilação.
São muitos os componentes para configurar e compilar.
É necessário tomar cuidado com as depêndencias entre as versões dos
componentes.
Algumas arquiteturas necessitam que sejam aplicados patches em componentes
do toolchain antes de compilar.
Na prática, não é algo recomendado, mas pode ser útil para o aprendizado.
https://www.linuxfromscratch.org/

AUTOMATIZANDO A GERAÇÃO DE TOOLCHAINS
Existem ferramentas que automatizam o processo de geração de toolchains.
Estas ferramentas abstraem todo o processo de configuração e compilação do
toolchain, incluindo o tratamento das dependências do componentes, aplicação de
patches, etc.
Por outro lado, estas ferramentas oferecem a flexibilidade de configurar e selecionar
os componentes do toolchain (GCC, glibc, versão do kernel, etc) conforme a
necessidade da plataforma alvo.

FERRAMENTAS DE GERAÇÃO DE TOOLCHAINS
O Crosstool-ng é uma ferramenta simples dedicada à geração de toolchains:
https://crosstool-ng.github.io
O Buildroot é um build system capaz de gerar todos os componentes do sistema
operacional, incluindo o toolchain:
https://buildroot.org
O OpenEmbedded/Yocto Project é um projeto com o objetivo de facilitar a
construção de distribuições Linux, também capaz de gerar toolchains:
https://www.openembedded.org
https://www.yoctoproject.org

CROSSTOOL-NG
O Crosstool-ng é uma ferramenta de código-aberto dedicada à geração de
toolchains:
https://crosstool-ng.github.io
Suporta a geração de toolchains para diferentes arquiteturas de hardware, incluindo
x86, x86-64, MIPS, ARM, ARM64 e PPC.
Capaz de gerar toolchains bare metal e com suporte ao kernel Linux.
Possui a mesma interface de configuração do kernel Linux (Kconfig).

INSTALANDO O CROSSTOOL-NG
Para instalar o Crosstool-ng, basta baixar o tarball do site do projeto e descompactar
na máquina de desenvolvimento:
$ wget http://crosstool-ng.org/download/crosstool-ng/crosstool-ng-1.24.0.tar.bz2
$ tar xfv crosstool-ng-1.24.0.tar.bz2
$ cd crosstool-ng-1.24.0/
$ ls
aclocal.m4
configure
docs
maintainer
samples
bash-completion configure.ac kconfig
Makefile.am scripts
bootstrap
contrib
LICENSE
Makefile.in testing
config
COPYING
licenses.d packages
TODO
config.h.in
ct-ng.in
m4
paths.sh.in verbatim-data.mk

Antes de utilizá-lo, é necessário compilar a ferramenta com os comandos abaixo:
$ ./configure --enable-local
$ make

CT-NG HELP
$ ./ct-ng help
This is crosstool-NG version 1.24.0
Copyright (C) 2008 Yann E. MORIN <yann.morin.1998@free.fr>
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
See below for a list of available actions, listed by category:
Configuration actions:
show-config
saveconfig
menuconfig
nconfig
oldconfig
upgradeconfig
extractconfig
savedefconfig
defconfig
...

Show a brief overview of current configuration
Save current config as a preconfigured target
Update current config using a menu based program
Update current config using a menu based program
Update current config using a provided .config as base
Upgrade config file to current crosstool-NG
Extract to stdout the configuration items from a
build.log file piped to stdin
- Save current config as a mini-defconfig to ${DEFCONFIG}
- Update config from a mini-defconfig ${DEFCONFIG}
(default: ${DEFCONFIG}=./defconfig)

CONFIGURANDO O TOOLCHAIN
O Crosstool-ng possui vários exemplos de configuração de toolchain que podem ser
exibidos com a opção list-samples:
$ ./ct-ng list-samples
Status Sample name
[L...]
aarch64-ol7u9-linux-gnu
[L...]
aarch64-rpi3-linux-gnu
[L...]
aarch64-rpi4-linux-gnu
[L..X]
aarch64-unknown-linux-android
[L...]
aarch64-unknown-linux-gnu
[L...]
aarch64-unknown-linux-uclibc
[L...]
alphaev56-unknown-linux-gnu
[L...]
alphaev67-unknown-linux-gnu
[L...]
arc-arc700-linux-uclibc
[L...]
arc-archs-linux-gnu
[L...]
arc-multilib-elf32
[L...]
arc-multilib-linux-gnu
[L...]
arc-multilib-linux-uclibc
[L...]
arm-bare_newlib_cortex_m3_nommu-eabi
[L...]
arm-cortex_a15-linux-gnueabihf
[L..X]
arm-cortexa5-linux-uclibcgnueabihf
[L...]
arm-cortex_a8-linux-gnueabi
[L..X]
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf
...

CONFIGURANDO O TOOLCHAIN (CONT.)
Ao invés de configurar o toolchain do zero, é recomendado carregar um dos
exemplos de configuração mais próximo da plataforma alvo e utilizá-lo como base.
Por exemplo, o comando abaixo irá carregar a configuração padrão para ARM Cortex
A9:
$ ./ct-ng arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf

Após carregar uma configuração padrão, é só abrir o menu de configuração e
customizar o toolchain:
$ ./ct-ng menuconfig

CT-NG MENUCONFIG

COMPILANDO O TOOLCHAIN
Após configurado, o toolchain pode ser compilado com o comando abaixo:
$ ./ct-ng build

A compilação do toolchain pode levar um tempo, dependendo dos recursos
disponíveis na máquina de desenvolvimento.
O toolchain será gerado em um diretório configurável através da opção "Paths and
misc options" -> "Prefix directory".

TOOLCHAIN COMPILADO
$ ls -1 <TOOLCHAIN_PREFIX_DIR>/bin
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-addr2line
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-ar
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-as
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-c++
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-cc
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-c++filt
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-cpp
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-ct-ng.config
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-elfedit
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-g++
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcc
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcc-11.2.0
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcc-ar
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcc-nm
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcc-ranlib
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcov
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcov-dump
arm-cortexa9_neon-linux-gnueabihf-gcov-tool
...
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BOOTLOADER

BOOTLOADER
O bootloader é o código responsável por:
Inicializar o hardware (CPU, controladora de RAM, GPIOs, etc).
Carregar e executar um binário (normalmente o kernel do sistema operacional).
Além destas funcionalidades básicas, a maioria dos bootloaders possui diversas
funcionalidades que podem facilitar o desenvolvimento:
Rotinas de diagnóstico de hardware.
Manipulação de memórias e dispositivos de armazenamento (RAM, flash).
Carga de arquivos via rede, serial, etc.
Configuração do processo de boot via variáveis de ambiente.

BOOT EM X86
Plataformas x86 vem acompanhadas de uma memória não-volátil com um código de
boot (BIOS, UEFI).
O código nesta memória não volátil faz a inicialização básica do hardware e carrega
para a RAM um bootloader de 1o. estágio armazenado em uma das partições do
disco (MBR, GPT).
Este bootloader de 1o. estágio é o responsável por carregar um bootloader de 2o.
estágio para a RAM.
O bootloader de 2o. estágio é mais completo e entende sistemas de arquivo, sendo
capaz de ler o sistema operacional do disco, carregar para a memória e executar.
Esta sequência de boot é um pouco mais complicada em sistemas com UEFI.

BOOT EM X86 COM BIOS

BOOTLOADERS PARA PLATAFORMAS X86
LILO (já foi bastante popular, mas hoje não é mais mantido e utilizado):
https://wiki.debian.org/LILO
GRUB (GRand Unified Bootloader) é o mais popular atualmente, utilizado na maioria
dos sistemas desktop e servidor.
https://www.gnu.org/software/grub/
Syslinux, mais utilizado em boot pela rede e por mídias removíveis.
https://www.syslinux.org/
Systemd-boot (antigo Gummiboot), mais recente, porém capaz apenas de fazer boot
de imagens no padrão EFI.
https://wiki.archlinux.org/title/systemd-boot

BOOT EM ARM
Em ARM não existe um padrão da indústria para o processo de boot (como existe em
x86), mas a maioria dos SoCs seguem um processo parecido.
O SoC tem um código de boot em uma ROM interna, sendo responsável por carregar
um bootloader de 1o. estágio (SPL) para uma memória RAM interna (SRAM ou IRAM).
O SPL (Secundary Program Loader) é responsável por inicializar o hardware (CPU,
DRAM, GPIOs, etc) e carregar um bootloader de 2o. estágio para a RAM externa
(DRAM).
O bootloader de 2o. estágio é mais completo (normalmente suporta sistemas de
arquivo, interfaces USB, protocolos TCP/IP, etc), sendo responsável por carregar e
executar o kernel Linux.

BOOT NO IMX6

BOOTLOADERS PARA SISTEMAS EMBARCADOS
O bootloader de 1o. estágio (SPL) é totalmente dependente do hardware e cada
plataforma pode ter o seu.
Os bootloaders de 2o. estágio mais populares e utilizados em Linux embarcado são:
U-Boot: bastante popular em ARM, mas também utilizado em outras arquiteturas
como MIPS, PPC e até x86.
https://www.denx.de/wiki/U-Boot
Barebox: sucessor do U-Boot, código melhor estruturado e desenvolvimento
ativo, mas ainda com menos suporte a hardware (quando comparado ao UBoot).
https://www.barebox.org/
Atualmente, muitos fabricantes utilizam o próprio U-Boot para implementar também
o bootloader de 1o. estágio (SPL).

U-BOOT
O U-Boot é um dos bootloaders open-source mais utilizados atualmente.
https://www.denx.de/wiki/U-Boot
Possui licença GPLv2 e suporta uma grande variedade de CPUs, incluindo PPC, ARM,
MIPS, Coldfire, x86, etc.
Desde 2008, segue um intervalo fixo de releases, onde a cada 2~3 meses uma nova
versão é liberada.
Documentação disponível no site do projeto:
https://u-boot.readthedocs.io/en/latest/

FUNCIONALIDADES DO U-BOOT
Exibir informações do hardware (memória, periféricos, etc).
Manipular a RAM (ler, escrever, comparar, testar, etc).
Manipular memórias flash (ler, escrever, apagar, etc).
Boot por diversas interfaces de armazenamento (flash, USB, SD/MMC, etc).
Suporta sistemas de arquivo (fat, ext2/3, ext4, ubifs, jffs2, etc).

FUNCIONALIDADES DO U-BOOT (CONT.)
Suporta diferentes dispositivos e barramentos (gpio, sdio, i2c, spi, etc).
Boot pela rede (bootp, tftp, dhcp, etc).
Configuração por variáveis de ambiente, com suporte à scripts.
Executa código bare-metal.
Carrega e executa o kernel Linux.

DE ONDE VEM O CÓDIGO-FONTE DO U-BOOT?
O código-fonte do U-Boot é normalmente disponibilizado pelo fabricante da
plataforma de hardware (SoC, SoM, etc).
Alguns fabricantes trabalham próximos à comunidade e submetem suas alterações
para o projeto oficial (mainline). Neste caso, o código-fonte pode ser baixado do
repositório oficial do projeto.
https://source.denx.de/u-boot/u-boot
Nem sempre o fabricante faz isso. Em algumas situações, o fabricante irá
disponibilizar o código-fonte junto com o BSP (Board Support Package) da
plataforma alvo.
Portanto, consulte o fabricante e a documentação da plataforma alvo para saber
como e onde baixar os fontes do U-Boot.

LISTAGEM DO CÓDIGO-FONTE DO U-BOOT
$ ls
api
arch
board
cmd
common
config.mk

configs
defconfig
disk
doc
Documentation
drivers

dts
env
examples
fs
include
Kbuild

Kconfig
lib
Licenses
MAINTAINERS
Makefile
net

post
README
scripts
test
tools

CONFIGURANDO O U-BOOT
O U-Boot suporta diversas arquiteturas de CPU e plataformas de hardware.
Antes de compilar o U-Boot, é necessário configurá-lo para a plataforma alvo.
Diversos arquivos de configuração das plataformas de hardware suportadas estão
disponíveis no diretório configs/.
$ ls configs/
10m50_defconfig
3c120_defconfig
A10-OLinuXino-Lime_defconfig
A10s-OLinuXino-M_defconfig
A13-OLinuXino_defconfig
A13-OLinuXinoM_defconfig
A20-Olimex-SOM204-EVB_defconfig
A20-Olimex-SOM204-EVB-eMMC_defconfig
A20-Olimex-SOM-EVB_defconfig
...

mx31pdk_defconfig
mx35pdk_defconfig
mx51evk_defconfig
mx53ard_defconfig
mx53cx9020_defconfig
mx53evk_defconfig
mx53loco_defconfig
mx53ppd_defconfig
mx53smd_defconfig

CONFIGURANDO O U-BOOT (CONT.)
Para configurar o U-Boot, basta executar o comando abaixo, substituindo
<board_config> pelo nome do arquivo de configuração que deseja-se utilizar:
$ make <board_config>

Por exemplo, para configurar o U-Boot para o módulo Colibri i.MX6 da Toradex:
$ make colibri_imx6_defconfig

Após carregar a configuração, um arquivo chamado .config será criado na raiz do
código-fonte do U-Boot. Esta configuração pode ser editada com o menuconfig:
$ make menuconfig

MAKE MENUCONFIG

COMPILANDO O U-BOOT
Para compilar o U-Boot, basta executar o comando make, passando o prefixo do
toolchain na variável CROSS_COMPILE:
$ make CROSS_COMPILE=arm-linux- -j4

Ao final do processo de compilação, serão geradas as imagens do U-Boot para
gravação no target (o nome das imagens geradas pode depender da plataforma
alvo):
$ ls -l SPL u-boot.img
-rw-rw-r-- 1 sprado sprado 44032 mai 17 12:49 SPL
-rw-rw-r-- 1 sprado sprado 323132 mai 17 12:49 u-boot.img

GRAVANDO O U-BOOT
O processo de gravação do U-Boot pode ser feito de diferentes formas, dependendo
das características do target:
Se uma versão do U-Boot já estiver gravada, basta utilizá-lo para gravar a nova
versão.
Se o target for capaz de iniciar por uma mídia removível (cartão SD, pendrive,
HD, etc), basta gravar o U-Boot na mídia externa.
O SoC pode ter um monitor de boot que se comunica via serial ou USB com uma
ferramenta de gravação no PC.
A gravação pode ser feita via interface JTAG.

MENSAGENS DO U-BOOT NA CONSOLE
U-Boot 2018.07-gb229855a374b (May 17 2022 - 12:49:04 -0300)
CPU:
Freescale i.MX6DL rev1.2 at 792 MHz
Reset cause: POR
I2C:
ready
DRAM: 512 MiB
PMIC: device id: 0x10, revision id: 0x11
zSS(HHSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
auto-detected panel vga-rgb
Display: vga-rgb (640x480)
In:
serial_mxc
Out:
serial_mxc
Err:
serial_mxc
Model: Toradex Colibri iMX6 DualLite 512MB
Net:
using PHY at 0
FEC [PRIME]
Warning: FEC (eth0) using random MAC address - d2:c0:0a:7b:ee:5a
Hit any key to stop autoboot:
Colibri iMX6 >

0

COMANDOS DO U-BOOT
O U-Boot possui diversos comandos para manipular o hardware e o processo de
boot.
Uma lista dos comandos existentes pode ser exibida com o comando help:
> help
?
askenv
base
bdinfo
bmode
bmp
boot
bootd
bootm
bootp
...

-

alias for 'help'
get environment variables from stdin
print or set address offset
print Board Info structure
mmc|normal|usb|sata|ecspi1:0|ecspi1:1|ecspi1:2|ecspi1:3|esdhc1|esdhc2|esdhc3|esdhc4 [nor
manipulate BMP image data
boot default, i.e., run 'bootcmd'
boot default, i.e., run 'bootcmd'
boot application image from memory
boot image via network using BOOTP/TFTP protocol

A documentação completa dos comandos está disponível no manual do U-Boot:
https://www.denx.de/wiki/DULG/Manual

COMANDOS DO U-BOOT (CONT.)
> version
U-Boot 2018.07-gb229855a374b (May 17 2022 - 12:49:04 -0300)
arm-linux-gcc (crosstool-NG 1.25.0_rc2) 11.2.0
GNU ld (crosstool-NG 1.25.0_rc2) 2.38
> bdinfo
arch_number
boot_params
DRAM bank
-> start
-> size
eth0name
ethaddr
current eth
ip_addr
baudrate
TLB addr
relocaddr
reloc off
irq_sp
...

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0x00000000
0x10000100
0x00000000
0x10000000
0x20000000
FEC
(not set)
FEC
192.168.10.2
115200 bps
0x2FFF0000
0x2FF58000
0x18758000
0x2DF57EA0

COMANDOS DO U-BOOT (CONT.)
> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 1b
OEM: 534d
Name: 00000
Bus Speed: 50000000
Mode : SD High Speed (50MHz)
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 14.6 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
> gpio set 9
gpio: pin 9 (gpio 9) value is 0

VARIÁVEIS DE AMBIENTE
No U-Boot, a configuração do processo de boot é feita através de variáveis de
ambiente.
As variáveis de ambiente são lidas no boot de um dispositivo de armazenamento
(NAND, SD/MMC, eMMC, etc) e carregadas em memória.
Alguns comandos podem ser utilizados para gerenciar estas variáveis de ambiente:
printenv: exibir o valor das variáveis.
setenv ou editenv: criar ou alterar uma variável.
saveenv: salvar as variáveis.

GERENCIANDO VARIÁVEIS
> printenv
arch=arm
baudrate=115200
board=colibri_imx6
board_name=colibri_imx6
board_rev=0000
boot_file=uImage
bootcmd=run emmcboot ; echo ; echo emmcboot failed ; run nfsboot ; echo ; echo nfsboot failed ; usb s
bootdelay=3
bootm_size=0x10000000
console=ttymxc0
cpu=armv7
[...]
> setenv teste 1
> printenv teste
teste=1
> saveenv
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(0)... OK

VARIÁVEIS PRÉ-DEFINIDAS
Algumas variáveis são pré-definidas e utilizadas pelo U-Boot durante o processo de
boot, incluindo:
bootcmd: armazena os comandos que serão executados no boot.
bootdelay: delay de boot (em segundos) antes de executar os comandos de boot.
bootargs: parâmetros que serão passados para o kernel.
ipaddr: endereço IP utilizado pelo U-Boot em comandos de rede.
serverip: endereço IP do servidor usado em comandos de rede.

SCRIPTS NO U-BOOT
As variáveis podem armazenar uma lista de comandos que podem ser executados
com o comando run.
Condicionais como if/else e while são suportadas e podem ser utilizadas para
flexibilizar o processo de boot.
Exemplo de script no U-Boot:
> setenv sayhello 'while true; do echo "hello!"; sleep 1; done'
> run sayhello

Exemplo de comando de boot:
> setenv bootcmd 'if fatload mmc 0 80000000 boot.ini; then source; else \
if fatload mmc 0 80000000 zImage; then run mmc-do-boot; fi; fi'
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KERNEL LINUX

O KERNEL LINUX
O kernel é um dos componentes do sistema operacional, e requer bibliotecas e
aplicações para prover funcionalidades aos usuários.
Criado em 1991 por Linus Torvalds, começou a ser usado rapidamente como sistema
operacional em projetos de software livre.
É atualmente a principal opção de kernel em projetos de sistemas embarcados com
microprocessadores.

ARQUITETURA

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
Um processo é um programa em execução.
Possui um identificador (PID) e está associado a um conjunto de recursos como
arquivos abertos, mapeamento de memória, etc.
Um processo contém uma ou mais linhas de execução, chamadas de threads.
Cada thread possui um contador de programa, uma região de stack e uma cópia
dos registradores da CPU.
Sob o ponto de vista do escalonador do kernel Linux, não existe diferença entre
processos e threads!

O ESCALONADOR DO KERNEL LINUX
O kernel Linux possui o conceito de classes de escalonamento, onde diferentes
algoritmos de escalonamento de tarefa estão disponíveis para uso.
O escalonador padrão é chamado de CFS (Completely Fair Scheduler).
É um escalonador multitarefa preemptivo com um algoritmo de round-robin.
Cada tarefa recebe uma "porcentagem justa" da CPU, ajustável através de um
parâmetro chamado de nice.
O kernel possui também escalonadores de tempo real (SCHED_FIFO e SCHED_RR),
que tem prioridade sobre o CFS.
$ man sched_setscheduler

LINUX EM SISTEMAS DE TEMPO REAL?
Mesmo com os escalonadores de tempo real, o Linux não pode ser considerado um
sistema operacional determinístico.
A latência para atender eventos pode ser alta e difícil de mensurar.
Um conjunto de patches chamados de PREEMPT_RT podem ser aplicados ao kernel
para melhorar este cenário de alta latência, permitindo o uso do kernel em sistemas
soft real-time.
Para soluções que requerem hard real-time, podemos adotar duas soluções:
Uso de um kernel de tempo real em conjunto com o Linux (ex: Xenomai).
Hardware dedicado para tratar os eventos de tempo real (ex: microcontrolador).

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA
O Linux trabalha com um mecanismo de memória virtual para gerenciar a memória
do sistema.
Em um sistema com memória virtual, todo o acesso à memória é realizado através de
endereços virtuais, que são convertidos (em hardware) para endereços físicos
durante o acesso à memória do sistema.
A MMU (Memory Management Unit) é o hardware que implementa o mecanismo de
memória virtual, gerenciando a memória do sistema e fazendo a conversão entre
endereços de memória físico e virtual.

MMU

FUNCIONALIDADES DA MMU
Um sistema com MMU é capaz de prover:
Proteção: cada processo só enxerga seu espaço de endereçamento, e qualquer
acesso inválido à memória irá gerar uma exceção que será capturada e tratada
pelo kernel.
Eficiência: os processos podem compartilhar memória (código, dados, etc),
diminuindo o consumo de recursos e melhorando a eficiência do sistema.
Flexibilidade: gerenciamento dinâmico da memória do processo (stack, heap,
etc), possibilitando dimensionar em tempo de execução a memória de um
processo.
Paginação (SWAP): se faltar memória física, possibilita salvar e recuperar páginas
de memória de um dispositivo de armazenamento persistente (ex: disco rígido).

GERENCIAMENTO DE I/O
O Linux é fortemente baseado em arquivos, e a maioria dos objetos do sistema
operacional são representados por arquivos.
O kernel possui uma camada chamada VFS (Virtual Filesystem) que abstrai o
acesso aos arquivos, possibilitando que rotinas de manipulaçao de arquivos
(open, read, write, close, etc) sejam mapeadas para diferentes destinos.
Desta forma, a maioria dos periféricos são acessados no Linux através de arquivos!
Dispositivos de rede, cujo acesso é feito via sockets, são uma exceção.
Escrevendo na porta serial:
$ echo "Teste" > /dev/ttyS0

CÓDIGO-FONTE DO KERNEL
A versão oficial do código-fonte do kernel encontra-se em:
https://www.kernel.org/
Existem muitos forks do kernel mantidos pela comunidade, empresas de software e
fabricantes de hardware:
A comunidade é responsável por manter versões de desenvolvimento para os
diferentes sub-sistemas do kernel.
Empresas de software e serviços (Canonical, RedHat, etc) mantém versões
customizadas do kernel para seus produtos.
Fabricantes de hardware (SoC, SoM, devkits, etc) mantem forks do kernel em
seus BSPs Linux.

FORKS DO KERNEL

CICLO DE RELEASE
Processo de desenvolvimento de 8 a 12 semanas aproximadamente:
Merge window: 2 semanas (até sair X.Y-rc1).
Estabilização: 6 a 10 semanas (X.Y-rc2, X.Y-rc3, etc).
Release final (X.Y).
Para acompanhar as mudanças no kernel:
https://kernelnewbies.org/LinuxChanges
https://lwn.net/

COLABORAÇÃO

ESTATÍSTICAS DA VERSÃO 5.15
72 dias de desenvolvimento.
1.797 desenvolvedores e 213 empresas (identificadas pela comunidade).
12.377 commits.
632.522 linhas adicionadas.
299.966 linhas removidas.
Aproximadamente 7 commits por hora.
9 linhas alteradas por minuto!

BAIXANDO O CÓDIGO-FONTE
O código-fonte do kernel pode ser baixado do site oficial do projeto por HTTP ou Git:
$ wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.15.73.tar.xz
$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git

Porém, se estiver desenvolvendo um produto, é possível que a plataforma de
hardware que esteja utilizando não tenha suporte no kernel oficial (mainline).
Neste caso, consulte a documentação do fabricante do hardware (SoC, SoM, etc)
para identificar qual versão do kernel utilizar no seu produto.

BAIXANDO O KERNEL MAINLINE
$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
$ cd linux/
$ ls
arch
block
certs
COPYING
CREDITS
crypto

Documentation
drivers
firmware
fs
include
init

ipc
Kbuild
Kconfig
kernel
lib
LICENSES

MAINTAINERS
Makefile
mm
Module.symvers
net
README

samples
scripts
security
sound
tools
usr

ESTATÍSTICAS DA VERSÃO 5.15
$ find . -type f | wc -l
73940
$ ( find . -type f -print0 | xargs -0 cat ) | wc -l
33024626
$ du -ahx --max-depth=1 . | sort -k1 -rh
1,5G .
765M ./drivers
177M ./arch
57M
./Documentation
49M
./include
48M
./tools
46M
./fs
44M
./sound
35M
./net
12M
./kernel
6,4M ./lib
4,6M ./mm
3,8M ./scripts
3,5M ./crypto
3,4M ./security
1,9M ./block
1,8M ./samples

LICENÇA
Todo o código-fonte do kernel Linux é software livre e liberado sob a licença GPLv2.
Isso significa que:
Se você for consumidor de um produto que utiliza o Linux, terá o direito de
acesso ao código-fonte do kernel.
Se você for fornecedor de um produto que utiliza o Linux, tem o dever de fornecer
o acesso ao código-fonte do kernel para seus consumidores.
Estudaremos em detalhes os conceitos de licença de software livre mais adiante no
treinamento.

CONFIGURANDO O KERNEL
O kernel possui diversos drivers de dispositivo, sistemas de arquivo, protocolos de
rede e muitos outros itens de configuração.
O mecanismo de configuração do kernel é bem modular, e a maioria das opções
pode ser habilitada ou desabilitada conforme a necessidade.
O processo de configuração do kernel serve para configurá-lo conforme a
necessidade, e o conjunto de opções que serão habilitadas depende:
Do hardware (SoC, barramentos de comunicação, periféricos, etc).
Das funcionalidades do sistema (protocolos de rede, sistemas de arquivo, etc).

FERRAMENTA DE CONFIGURAÇÃO
As configurações do kernel são armazenadas em um arquivo chamado .config no
diretório principal do código-fonte e possuem o formato key=value. Exemplo:
CONFIG_ARM=y

Raramente é necessário editar o arquivo .config diretamente, já que existem
ferramentas de configuração para isso:
$ make menuconfig
$ make gconfig
$ make xconfig
$ make nconfig

MAKE XCONFIG

MAKE GCONFIG

MAKE NCONFIG

MAKE MENUCONFIG

BUILT-IN OU MÓDULO
O kernel é um binário único, resultado do processo de linkagem de todos os
arquivos-objeto das funcionalidades habilitadas.
O mecanismo de configuração do kernel permite que as funcionalidades possam ser
habilitadas de duas formas diferentes:
Estática ou built-in: a funcionalidade selecionada é linkada estaticamente à
imagem final do kernel.
Dinâmica ou módulo: é gerado um módulo do kernel com a funcionalidade
habilitada (arquivo com extensão .ko). Este módulo não é incluído na imagem
final do kernel, e deve ser adicionado ao sistema de arquivos para ser carregado
dinamicamente (em tempo de execução) conforme a necessidade.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
Opções booleanas (verdadeiro/falso):
[ ] → Opção desabilitada
[*] → Opção habilitada

Opções de 3 estados:
< > → Opção desabilitada
<*> → Opção habilitada (built-in)
<M> → Opção habilitada (módulo)

Entrada de dados (números inteiros, strings, etc):
(17) Kernel log buffer size
(iso8859-1) Default iocharset for FAT

DEPENDÊNCIAS
Podem existir dependências entre as funcionalidades providas pelo kernel.
Exemplos:
O driver de um dispositivo I2C depende do barramento I2C estar habilitado.
O framework de porta serial do kernel é habilitado automaticamente quando um
driver de UART é habilitado.
As ferramentas de configuração do kernel são capazes de gerenciar as dependências
entre as opções de configuração e habilitar automaticamente uma funcionalidade se
necessário.
Por isso é importante utilizar a ferramenta de configuração ao invés de editar o
arquivo .config manualmente.

CONFIGURAÇÃO POR ARQUITETURA
A configuração do kernel é dependente da arquitetura da CPU.
Por padrão, o kernel considera uma compilação nativa, então irá assumir a
arquitetura da máquina de desenvolvimento (normalmente x86) no comando abaixo:
$ make menuconfig

Para configurar o kernel para uma outra arquitetura (ARM no exemplo abaixo), é
necessário configurar a variável ARCH:
$ make ARCH=arm menuconfig

A variável ARCH também pode ser definida como variável de ambiente.

ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO
Arquivos de configuração pré-definidos para diversas plataformas de hardware estão
disponíveis em arch/<arch>/configs/.
Estes arquivos são normalmente criados pelo desenvolvedor do hardware, e são
utilizados como base para configurar o kernel para uma plataforma específica.
Por exemplo, para configurar o kernel para o módulo Colibri i.MX6 da Toradex:
$ make ARCH=arm imx_v6_v7_defconfig

Após a carga do arquivo de configuração padrão, pode-se abrir o menu de
configuração do kernel para customizá-lo:
$ make ARCH=arm menuconfig

COMPILANDO O KERNEL
Após configurado, para compilar o kernel basta executar make:
$ make -j4

Porém, para compilar o kernel de forma cruzada, é necessário indicar a arquitetura e
o prefixo do toolchain (variáveis ARCH e CROSS_COMPILE):
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- -j4

O comando acima irá gerar a imagem padrão do kernel para a plataforma alvo. É
possível definir um formato específico da imagem, conforme abaixo:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- -j4 zImage

IMAGENS GERADAS
Ao fim do processo de compilação, algumas imagens serão geradas:
vmlinux: imagem no formato ELF, normalmente utilizada para depuração.
Imagens em arch/<arch>/boot/:
Image: imagem final do kernel, bootável e descomprimida.
zImage: imagem bootável e comprimida para ARM (bzImage para x86).
uImage: imagem do kernel para o U-Boot (opcional).

INSTALANDO O KERNEL
Para instalar o kernel, basta executar o comando abaixo:
$ make INSTALL_PATH=<install_dir> install

Este comando irá instalar os seguintes arquivos no diretório indicado pela variável
INSTALL_PATH (/boot por padrão):
vmlinuz-<version>: imagem do kernel comprimida.
System.map-<version>: tabela de símbolos do kernel.
config-<version>: arquivo de configuração do kernel.
Não é comum o uso deste comando em Linux embarcado!

DEVICE TREE
Muitas plataformas de hardware possuem dispositivos de I/O que não podem ser
identificados dinamicamente pelo kernel.
Nestes casos, é necessário um mecanismo para comunicar ao kernel informações
sobre os dispositivos de I/O presentes no sistema.
Antigamente, este problema era resolvido através de estruturas de dados
descrevendo o hardware no código-fonte do kernel.
Atualmente, a maioria das plataformas de hardware (ARM, MIPS, PPC, etc) resolvem
este problema através do device tree.

O QUE É UM DEVICE TREE?
Device tree é uma estrutura de dados capaz de descrever a topologia e a
configuração do hardware presente no sistema.
É um arquivo texto com extensão .dts que descreve hierarquicamente o hardware
(CPU, memória e I/O) através de nós e propriedades.
Cada placa suportada pelo kernel possui um arquivo de device tree em
arch/<arch>/boot/dts:
$ ls -1 arch/arm/boot/dts/*.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-baltos-ir5221.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-base0033.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-boneblack.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-boneblack-wireless.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-boneblue.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-bone.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-bonegreen.dts
arch/arm/boot/dts/am335x-bonegreen-wireless.dts
...

COMPILANDO O DEVICE TREE
Por questões de eficiência, ao invés de processar diretamente o arquivo dts, o kernel
processa uma versão binária do device tree (dtb).
Uma ferramenta chamada Device Tree Compiler (dtc), é responsável por compilar o
dts e gerar o dtb.
Compilando o device tree para o módulo Colibri iMX6 com a placa-base Aster:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- imx6dl-colibri-aster.dtb

Durante o processo de boot, o bootloader é o responsável por passar o dtb para o
kernel.

RESUMO: COMPILANDO O KERNEL
1
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$ make ARCH=arm imx_v6_v7_defconfig
$ make ARCH=arm menuconfig
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- -j4 zImage
$ ls arch/arm/boot/zImage
arch/arm/boot/zImage
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- imx6dl-colibri-aster.dtb
$ ls arch/arm/boot/dts/imx6dl-colibri-aster.dtb
arch/arm/boot/dts/imx6dl-colibri-aster.dtb

LIMPANDO A COMPILAÇÃO
Removendo os arquivos de compilação (imagens, arquivos-objeto, etc):
$ make ARCH=arm clean

Limpando a configuração e removendo os arquivos de compilação:
$ make ARCH=arm mrproper

Limpando a configuração e removendo os arquivos de compilação e outros arquivos
que não fazem parte do código do kernel (ex: arquivos de backup):
$ make ARCH=arm distclean

PASSANDO PARÂMETROS PARA O KERNEL
O kernel pode receber um conjunto de parâmetros ao ser executado.
Este recurso é chamado de linha de comandos do kernel (kernel command line).
Estes parâmetros podem ser passados para o kernel de duas formas:
Pelo bootloader.
Através da opção CONFIG_CMDLINE no menu de configuração do kernel.
Esta linha de comandos é uma string com diversas opções, normalmente no formato
chave=valor.

KERNEL COMMAND LINE
Exemplo de linha de comandos do kernel:
console=ttymxc0 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4

Descrição dos parâmetros:
console: console serial (saída padrão do kernel).
root: partição onde se encontra o sistema de arquivos principal (rootfs).
rootfstype: tipo do sistema de arquivos principal.
Existem dezenas de opções, todas documentadas no código-fonte do kernel:
$ ls Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
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ROOTFS

O QUE É O ROOTFS?
Um sistema computacional pode ter diversos dispositivos de armazenamento.
Cada dispositivo de armazenamento pode ter uma ou mais partições.
Cada partição é formatada com um sistema de arquivos para o armazenamento
de arquivos e diretórios.
Em sistemas baseados no Unix, existe uma hierarquia única e global de arquivos e
diretórios (esta hierarquia é o diretório /).
Partições são montadas em locais específicos desta hierarquia.
O diretório usado para montar a partição é chamado de ponto de montagem.
A partição montada no diretório / é o rootfs!

PARTIÇÕES E PONTOS DE MONTAGEM

COMANDO MOUNT
O comando mount permite montar uma partição em um diretório do sistema:
$ mount -t type device mountpoint

Parâmetros do comando mount:
-t type: tipo do sistema de arquivo (fat, ext4, jffs2, ntfs, etc).
device: origem (ex: partição de um dispositivo de armazenamento).
mountpoint: destino (ex: diretório do sistema).

COMANDO UMOUNT
O comando umount permite desmontar uma partição:
$ umount <dispositivo ou ponto de montagem>

É possível utilizar tanto a partição quanto o ponto de montagem.
Para o comando umount funcionar, o ponto de montagem não pode estar em uso.

EXEMPLO: MONTANDO UM PENDRIVE
Criando o diretório (ponto de montagem) e montando a partição 1 do pendrive:
$ mkdir -p /mnt/usbstick
$ mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usbstick

Listando o conteúdo da partição:
$ ls /mnt/usbstick
docs prog.c picture.png movie.avi

Desmontando a partição:
$ umount /mnt/usbstick

MONTANDO O ROOTFS
O rootfs é a partição que contém os principais arquivos do sistema operacional,
montada no diretório /.
Como ele é o primeiro sistema de arquivo a ser montado, não tem como fazê-lo com
o comando mount, já que o mesmo ainda não está disponível.
Por este motivo, o responsável por montar o rootfs é o kernel!
Para informar ao kernel a localização do rootfs, devemos passar a opção root na
linha de comandos.

A OPÇÃO ROOT
Se a opção root não for passada na linha de comandos, o kernel entra em pânico!
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown block(0,0)

Passando a opção root para o kernel:
... root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 ...

LOCALIDADES DO ROOTFS
O rootfs pode ser montado de diferentes localidades:
Partição de um HD.
Partição de um pendrive ou cartão SD.
Partição de uma memória flash NAND.
Da memória, pré-carregado pelo bootloader.
Pela rede, através do protocolo NFS.
É nossa a decisão de como iniciar o sistema, e assim configurar corretamente a
opção root do kernel.

PASSANDO A OPÇÃO ROOT
A partição de um HD ou pendrive USB tem o formato /dev/sdXY.
... root=/dev/sdb2 ...

A partição de um cartão SD tem o formato /dev/mmcblkXpY.
... root=/dev/mmcblk0p2 ...

A partição de uma memória flash NAND tem o formato /dev/mtdblockX.
... root=/dev/mtdblock3 ...

INITRAMFS
initramfs é um mecanismo para carregar e montar o rootfs em memória RAM:
O rootfs é um arquivo no formato cpio archive (opcionalmente comprimido).
O bootloader copia este arquivo para a memória antes de carregar o kernel.
Ao final do boot, o kernel irá descompactar este arquivo e montar como rootfs.
O initramfs é normalmente utilizado como um passo intermediário para montar o
verdadeiro rootfs (comum em desktop e servidor).

VANTAGENS DO INITRAMFS
Passo intermediário do processo de boot, utilizado para carregar os módulos do
kernel necessários para montar o verdadeiro rootfs.
Pode ser utilizado para implementar um mecanismo de update de firmware.
Pode ser utilizado para descriptografar e/ou validar a imagem do verdadeiro rootfs.
O boot é mais rápido e as aplicações iniciam mais rapidamente.
Camada adicional de segurança, já que impede alterações persistentes no rootfs.

MONTANDO O ROOTFS PELA REDE
Caso o target tenha uma conexão de rede, o protocolo NFS pode ser utilizado para
montar o rootfs pela rede.
Os arquivos do rootfs são mantidos no host, com um servidor NFS configurado para
exportar este diretório para o target.
$ ls /opt/labs/ex/rootfs/
bin dev etc lib lib32

linuxrc

media

mnt

opt

proc

root

run

sbin

sys

tmp

usr

var

No target, passamos para o kernel os parâmetros para montar o rootfs pela rede:
... root=/dev/nfs nfsroot=192.168.7.1:/opt/labs/ex/rootfs,tcp,v3 ...

Vantagens: fácil e rápido de atualizar, evita escritas na flash, sem limite de tamanho.

ORGANIZAÇÃO DO ROOTFS
A organização do rootfs no Linux é definida pelo padrão FHS (Filesystem Hierarcy
Standard).
http://www.pathname.com/fhs/
A maioria dos sistemas operacionais baseados no kernel Linux estão de acordo com
este padrão.
As aplicações esperam este formato.
Facilita o trabalho de usuários e desenvolvedores para se adaptar a diferentes
sistemas Linux.

DIRETÓRIOS MAIS IMPORTANTES (1)
Diretório

Descrição

bin

Programas básicos do sistema

sbin

Aplicações de administração do sistema

boot

Imagens de boot (bootloader, kernel, etc)

etc

Arquivos de configuração do sistema

home

Arquivos dos usuários

root

Arquivos do usuário root

lib

Bibliotecas básicas do sistema e módulos do kernel

media

Ponto de montagem para mídias removíveis

mnt

Ponto de montagem temporário

DIRETÓRIOS MAIS IMPORTANTES (2)
Diretório

Descrição

opt

Instalação de pacotes adicionais de software

dev

Arquivos de dispositivo

sys

Ponto de montagem do sistema de arquivo virtual sysfs

proc

Ponto de montagem do sistema de arquivo virtual proc

tmp

Arquivos temporários

usr

Hierarquia secundária de diretórios

srv

Dados de serviços do sistema (web server, etc)

var

Arquivos de dados variáveis (logs, banco de dados, etc)

O DIRETÓRIO /DEV
Um conceito muito importante herdado do mundo Unix: boa parte dos "objetos" do
sistema operacional são representados como arquivos.
Isso permite que as aplicações manipulem estes "objetos" usando uma API
comum de acesso a arquivos (open, read, write, close, etc).
Desta forma, dispositivos de hardware também são representados no Linux através
de arquivos.
Estes arquivos são especiais e chamados de arquivos de dispositivo, acessíveis
através do diretório /dev.

ARQUIVOS DE DISPOSITIVO
Um arquivo de dispositivo está associado a três informações básicas:
Major number: categoria do dispositivo.
Minor number: número do dispositivo.
Tipo: bloco ou caractere.
Dispositivos de bloco são compostos por blocos de dados de tamanho fixo e
endereçáveis, que podem ser lidos e/ou escritos (ex: HD, pendrive, NAND, etc).
Dispositivo de caractere possibilitam o acesso sequencial de bytes, sem começo, sem
fim e sem tamanho (ex: portal serial, placa de som, etc).

ACESSANDO ARQUIVOS DE DISPOSITIVO
Exemplos de arquivos de dispositivo (disco e porta serial):
$ ls -la /dev/ttyS* /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk
8, 1
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64
crw-rw---- 1 root dialout 4, 65
crw-rw---- 1 root dialout 4, 66
crw-rw---- 1 root dialout 4, 67

2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25

Escrevendo "Hello" na porta serial:
int fd;
fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR);
write(fd, "Hello", 5);
close(fd);

06:54
06:54
06:54
06:54
06:54

/dev/sda1
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3

CRIANDO ARQUIVOS DE DISPOSITIVO
Arquivos de dispositivo podem ser criados manualmente com o comando mknod:
$ mknod /dev/<device> [c|b] major minor

Distribuições Linux normalmente utilizam um mecanismo automático de criação dos
arquivos de dispositivo:
systemd-udevd
eudev
mdev
devtmpfs

O DIRETÓRIO /PROC
O diretório /proc é o ponto de montagem padrão para o sistema de arquivo virtual
proc.
O sistema de arquivo virtual proc exporta informações sobre a execução do sistema
operacional (estatísticas de execução dos processos, consumo de recursos como
memória e I/O, etc).
O proc também possibilita configurar o kernel em tempo de execução (vide diretório
/proc/sys e comando sysctl).
Muitas aplicações (top, free, ps, etc) utilizam o proc para coletar informações sobre a
execução do sistema operacional.

PROC
O proc pode ser montado conforme abaixo:
$ mount -t proc proc /proc

As distribuições Linux fazem isso automaticamente no boot do sistema.
A página de manual do proc tem bastante informação sobre este sistema de arquivo
virtual:
$ man proc

O DIRETÓRIO /SYS
O diretório /sys é o ponto de montagem padrão para o sistema de arquivo virtual
sysfs.
O sysfs exporta para o usuário informações de drivers e dispositivos de hardware
conectados ao sistema operacional.
Permite também configurar e controlar dispositivos de hardware (leds, gpio, rtc,
sensores, etc).
Muitas aplicações (lsusb, lspci, sensors, etc) utilizam o sysfs para coletar informações,
configurar e controlar o hardware.

SYSFS
O sysfs pode ser montado conforme abaixo:
$ mount -t sysfs sysfs /sys

As distribuições Linux fazem isso automaticamente no boot do sistema.
A página de manual do sysfs tem mais informações sobre este sistema de arquivo
virtual:
$ man 5 sysfs

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA
Após montar o rootfs, o kernel irá executar uma aplicação de inicialização, também
chamado de programa init.
O programa init pode ser passado como parâmetro na linha de comandos do kernel:
... init=/sbin/init ...

Se o parâmetro init não for passado, o kernel tenta executar os seguintes programas:
/sbin/init, /etc/init, /bin/init e /bin/sh.

O PROGRAMA INIT
Se nenhum programa de inicialização for encontrado, o kernel entra em pânico!
Kernel panic - not syncing: No init found.

Assim que executado, o processo init é o responsável pela inicialização do restante
do sistema.

VISÃO GERAL DO BOOT

IMPLEMENTAÇÕES DO INIT
Existem diferentes implementações do programa init, incluindo:
systemd: popular, utilizado na maioria das distribuições Linux.
System V Init (sysvinit): herança de sistemas Unix, já foi usado bastante em
desktop/servidor, ainda popular em embarcados.
openrc: utilizado por padrão em algumas distribuições como o Gentoo.
upstart: desenvolvido pela Canonical para o Ubuntu, descontinuado.
Devido à simplicidade de uso, vamos estudar e utilizar no treinamento o sysvinit.

SYSTEM V INIT
O sysvinit possui basicamente os seguintes componentes:
Aplicação init.
Arquivo de configuração /etc/inittab.
Scripts de inicialização em /etc/init.d/ ou /etc/rc.d/.
No boot do sistema, o programa init irá ler e executar as instruções definidas no
arquivo /etc/inittab.
Durante o processamento do /etc/inittab, scripts de boot (rc scripts) serão
executados, iniciando as aplicações do sistema operacional.

/ETC/INITTAB
# mount virtual filesystems
null::sysinit:/bin/mount -t proc proc /proc
null::sysinit:/bin/mount -t sysfs sysfs /sys
# run rc scripts
::sysinit:/etc/init.d/rcS
# start a getty on the serial port
ttymxc0::respawn:/sbin/getty -L ttymxc0 115200 vt100

/ETC/INIT.D/RCS
#!/bin/sh
for i in /etc/init.d/S??*; do
case "$i" in
*.sh)
. $i
;;
*)
$i start
;;
esac
done

RC SCRIPTS
# ls -l /etc/init.d/
total 8
-rwxr-xr-x 1 root root 408 2011-08-31 08:44 rcS
-rwxr-xr-x 1 root root 478 2011-09-08 15:02 S01logging
-rwxr-xr-x 1 root root 1365 2011-08-31 08:44 S20urandom
-rwxr-xr-x 1 root root 282 2011-08-31 08:44 S40network
-rwxr-xr-x 1 root root 1092 2011-09-08 16:05 S50dropbear
-rwxr-xr-x 1 root root
73 2011-09-13 14:50 S60leds

CRIANDO UM ROOTFS BÁSICO
Um sistema Linux requer diversas aplicações básicas como um programa init, um
shell e utilitários (cat, top, ps, grep, find, etc) para manipular e configurar o sistema.
Normalmente, estas aplicações são providas separadamente por diversos projetos
open source (coreutils, bash, grep, sed, modutils, etc), porém:
Estes projetos não foram desenvolvidos com foco em economia de recursos.
Seria bastante trabalhoso compilar separadamente cada um destes projetos.
Em Linux embarcado, o BusyBox é uma solução para este problema, integrando
diversas ferramentas e aplicações em um único pacote, com foco em economia de
recursos.

BUSYBOX
O BusyBox foi criado em 1995 como parte da ferramenta de instalação e recuperação
do Debian. O objetivo era caber em um floppy disk!
Evoluiu e se tornou padrão em sistemas com Linux embarcado.
Tem licença GPLv2 e pode ser baixado diretamente do site do projeto:
https://busybox.net/
Implementa centenas de ferramentas (300+) e possui tudo o que é necessário para
um sistema Linux básico (init system, shell e utilitários de linha de comando).
O Toybox é uma alternativa (licença BSD).
http://landley.net/toybox/about.html

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS NO BUSYBOX
addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bbconfig, bbsh, brctl, bunzip2,
busybox, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chat, chattr, chcon, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chpst,
chroot, chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond, crontab, cryptpw, cttyhack, cut,
date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, depmod, devfsd, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg,
dnsd, dos2unix, dpkg, dpkg_deb, du, dumpkmap, dumpleases, e2fsck, echo, ed, egrep, eject, env,
envdir, envuidgid, ether_wake, expand, expr, fakeidentd, false, fbset, fbsplash, fdflush,
fdisk, fetchmail, fgrep, find, findfs, fold, free, freeramdisk, fsck, fsck_minix, ftpget, ftpput,
fuser, getenforce, getopt, getsebool, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hd, hdparm, head, hexdump,
hostid, hostname, httpd, hush, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifenslave, ifup, inetd, init,
inotifyd, insmod, install, ip, ipaddr, ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel,
kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, lash, last, length, less, linux32, linux64, linuxrc, ln,
load_policy, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, lpd, lpq, lpr, ls,
lsattr, lsmod, lzmacat, makedevs, man, matchpathcon, md5sum, mdev, mesg, microcom, mkdir, mke2fs,
mkfifo, mkfs_minix, mknod, mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mountpoint, msh, mt, mv, nameif,
nc, netstat, nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, parse, passwd, patch, pgrep, pidof, ping,
ping6, pipe_progress, pivot_root, pkill, poweroff, printenv, printf, ps, pscan, pwd, raidautorun,
rdate, rdev, readahead, readlink, readprofile, realpath, reboot, renice, reset, resize,
rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, rtcwake, run_parts, runcon, runlevel, runsv, runsvdir, rx,
script, sed, selinuxenabled, sendmail, seq, sestatus, setarch, setconsole, setenforce, setfiles,
setfont, setkeycodes, setlogcons, setsebool, setsid, setuidgid, sh, sha1sum, showkey, slattach,
sleep, softlimit, sort, split, start_stop_daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum, sv,
swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, taskset, tcpsvd, tee, telnet,
telnetd, test, tftp, tftpd, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, ttysize, tune2fs, udhcpc,
udhcpd, udpsvd, umount, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep,

CONFIGURANDO O BUSYBOX
O BusyBox é bastante flexível e cada ferramenta disponível pode ser habilitada ou
desabilitada conforme a necessidade.
Utiliza o mesmo mecanismo de configuração do kernel (Kconfig).
Para abrir o menu de configuração:
$ make menuconfig

A configuração é salva em um arquivo chamado .config.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

COMPILANDO O BUSYBOX
Para compilar o BusyBox, basta processar o target busybox:
$ make CROSS_COMPILE=arm-linux- busybox -j4

Ao final da compilação, será gerado um binário único chamado busybox:
$ file busybox
busybox: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 5.15.0, stripped

Gerar um único binário tem algumas vantagens, incluindo:
Remove o overhead introduzido pelo formato ELF.
Código pode ser compartilhado sem a necessidade de bibliotecas.

INSTALANDO O BUSYBOX
Para instalar o BusyBox, basta processar o target install:
$ make CROSS_COMPILE=arm-linux- CONFIG_PREFIX=/opt/labs/ex/05/rootfs install

Este comando irá instalar as ferramentas no diretório passado, criando links para o
binário do BusyBox:
$ ls /opt/labs/ex/05/rootfs/
bin linuxrc sbin usr
$ ls -l /opt/labs/ex/05/rootfs/bin/
total 1188
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
-rwxr-xr-x 1 sprado sprado 1214100 out
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
lrwxrwxrwx 1 sprado sprado
7 out
...

22
22
22
22
22
22
22

08:51
08:51
08:51
08:51
08:51
08:51
08:51

arch -> busybox
ash -> busybox
base32 -> busybox
base64 -> busybox
busybox
cat -> busybox
chattr -> busybox
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KERNEL MONOLÍTICO E MICROKERNEL
Kernel monolítico:
Os componentes principais do sistema operacional rodam em kernel space, com
acesso total aos recursos da máquina (CPU, memória e I/O).
Provê para as aplicações uma interface de comunicação através de chamadas de
sistema (system calls).
Microkernel:
Apenas os componentes essenciais do sistema operacional rodam em kernel
space (gerenciamento de memória, escalonador de tarefas, interface de syscall).
O restante dos componentes do sistema operacional roda em user space,
incluindo sistemas de arquivos, device drivers, protocolos de rede, etc!

MONOLÍTICO VS MICROKERNEL

MÓDULO DO KERNEL
O Linux é um kernel monolítico, mas possui uma arquitetura bem modular.
Funcionalidades podem ser implementadas no kernel Linux através do conceito
de módulo.
Um módulo do kernel é um "pedaço" de código do kernel que:
Implementa uma funcionalidade do sistema que irá rodar em kernel space.
Pode ser habilitado ou desabilitado conforme a necessidade.
Pode ser compilado separadamente da imagem final do kernel (.ko).
Pode ser carregado em tempo de execução.

VANTAGENS DO USO DE MÓDULOS
Diminui o tamanho da imagem final do kernel.
Diminui o tempo de boot do kernel (menos código para rodar no boot).
Diminui o consumo de recursos (CPU, memória, I/O).
Aumenta a segurança do kernel (diminui a superfície de ataque).
Facilita o desenvolvimento de código do kernel.
Lembre-se: um módulo do kernel roda em kernel space, e uma vez carregado, tem
total controle do sistema operacional.
Crash em um módulo do kernel pode travar todo o sistema operacional!

COMPILANDO OS MÓDULOS
Para compilar os módulos nativamente, basta executar o comando abaixo na raiz do
código-fonte do kernel:
$ make modules

Para compilar os módulos de forma cruzada, é necessário passar a arquitetura e o
prefixo do toolchain:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- modules -j4

INSTALANDO OS MÓDULOS
Para instalar os módulos nativamente, basta executar o comando abaixo:
$ make modules_install

Este comando irá instalar os módulos no diretório /lib/modules do host, e portanto
será necessário privilégios de administração (acesso root).
No caso de um ambiente de compilação cruzada, os módulos devem ser instalados
no rootfs do target. Para isso, podemos utilizar o parâmetro INSTALL_MOD_PATH no
comando de instalação:
$ make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/opt/labs/ex/05/rootfs modules_install

DIRETÓRIO DE INSTALAÇÃO
Os módulos são instalados em /lib/modules/<kernel-version>/:
# ls /lib/modules/5.15.17-gc7aca08282cb/
build
modules.dep
kernel
modules.dep.bin
modules.alias
modules.devname
modules.alias.bin
modules.order
modules.builtin
modules.softdep
modules.builtin.alias.bin modules.symbols
modules.builtin.bin
modules.symbols.bin
modules.builtin.modinfo
source

ARQUIVOS .KO
Os arquivos .ko dos módulos instalados estarão dentro do diretório kernel:
# tree /lib/modules/5.15.17-gc7aca08282cb/kernel/
└── drivers
└── iio
├── buffer
│
├── industrialio-triggered-buffer.ko
│
└── kfifo_buf.ko
├── imu
│
└── inv_mpu6050
│
├── inv-mpu6050-i2c.ko
│
└── inv-mpu6050.ko
└── industrialio.ko

DEPENDÊNCIAS ENTRE OS MÓDULOS
Alguns módulos podem depender de outros módulos.
Por exemplo, o módulo usb_storage.ko depende do módulo usbcore.ko.
Isso significa que, para carregar o módulo usb_storage.ko, é necessário carregar
antes o módulo usbcore.ko.
As dependências entre os módulos ficam descritas no arquivo /lib/modules/<kernelversion>/modules.dep.
Este arquivo é gerado automaticamente quando os módulos são instalados, através
de uma ferramenta chamada depmod.

MODULES.DEP
# cat /lib/modules/5.15.17-gc7aca08282cb/modules.dep
kernel/drivers/iio/buffer/industrialio-triggered-buffer.ko: kernel/drivers/iio/buffer/kfifo_buf.ko ke
kernel/drivers/iio/buffer/kfifo_buf.ko: kernel/drivers/iio/industrialio.ko
kernel/drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv-mpu6050.ko: kernel/drivers/iio/buffer/industrialio-triggered-b
kernel/drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv-mpu6050-i2c.ko: kernel/drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv-mpu6050
kernel/drivers/iio/industrialio.ko:

CARREGANDO UM MÓDULO
O comando insmod carrega apenas o módulo passado, sem verificar suas
dependências. Para utilizá-lo, é necessário passar o caminho completo do arquivo do
módulo.
# insmod /lib/modules/5.15.17-gc7aca08282cb/kernel/drivers/iio/industrialio.ko

O comando modprobe carrega um módulo e todas as suas dependências. Para
utilizá-lo, deve-se passar apenas o nome do módulo, sem a extensão .ko e sem seu
caminho completo.
# modprobe industrialio

DESCARREGANDO UM MÓDULO
O comando rmmod descarrega apenas o módulo passado, sem descarregar suas
dependências. Funciona apenas se o módulo não estiver mais em uso. Deve-se
passar apenas o nome do módulo, sem a extensão .ko e sem seu caminho completo.
# rmmod industrialio

O comando modprobe descarrega um módulo e todas as suas dependências (que
não estão sendo utilizadas). Deve-se passar apenas o nome do módulo, sem a
extensão .ko e sem seu caminho completo.
# modprobe -r industrialio

COLETANDO INFORMAÇÕES
O comando modinfo exibe informações sobre um módulo (descrição, autor,
parâmetros, licença, dependências, etc). Deve-se passar apenas o nome do módulo,
sem a extensão .ko e sem seu caminho completo.
# modinfo industrialio

O comando lsmod lista informações sobre os módulos carregados.
# lsmod

MODINFO
# modinfo industrialio
filename:
/lib/modules/5.15.17-gc7aca08282cb/kernel/drivers/iio/industrialio.ko
author:
Jonathan Cameron <jic23@kernel.org>
description:
Industrial I/O core
license:
GPL
srcversion:
BAAF5C5357859A9D83232F7
depends:
intree:
Y
vermagic:
5.15.17-gc7aca08282cb SMP mod_unload modversions ARMv6 p2v8

LSMOD
# lsmod
Module
inv_mpu6050_i2c
inv_mpu6050
industrialio_triggered_buffer
kfifo_buf
industrialio

Size
16384
28672
16384
16384
81920

Used by
Not tainted
0
2 inv_mpu6050_i2c
1 inv_mpu6050
1 industrialio_triggered_buffer
3 inv_mpu6050,industrialio_triggered_buffer,kfifo_buf

LABORATÓRIO 6

TRABALHANDO COM MÓDULOS DO KERNEL

LINUX EMBARCADO

SISTEMAS DE ARQUIVO

SISTEMAS DE ARQUIVO
Sistemas de arquivo são um mecanismo utilizado por sistemas operacionais para
controlar como dados são armazenamentos e recuperados.
Através de um sistema de arquivos, podemos utilizar as abstrações de diretórios
e arquivos para armazenar e recuperar dados.
Existem diferentes tipos de sistemas de arquivo para atender diferentes
necessidades, incluindo performance, economia de espaço, segurança,
características físicas do dispositivo de armazenamento, etc.
Exemplos de sistemas de arquivos: FAT, NTFS, ext4, btrfs, F2FS, UBIFS, etc.

DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO
No Linux, os dispositivos de armazenamento são classificados em dois tipos:
Dispositivos de bloco: podem ser lidos ou escritos normalmente, sem nenhum
tipo de limitação. Exemplo: HD.
Memórias flash (MTD): possuem diversas limitações, incluindo a necessidade de
apagar um bloco antes de escrever. Exemplo: NAND.
Existem diferentes sistemas de arquivo no Linux, dependendo do tipo de dispositivo
de armazenamento utilizado.
Vamos começar abordando sistemas de arquivo para dispositivo de bloco, e depois
estudaremos sistemas de arquivo para memórias flash.

DISPOSITIVOS DE BLOCO
Um dispositivo de bloco permite acesso ramdômico a dados organizados em blocos
em um dispositivo de armazenamento.
Exemplos de dispositivos de bloco: disco rígido, CD-ROM, DVD-ROM, etc.
Dispositivos de bloco são gerenciados no Linux pelo subsistema de block I/O, que
exporta para o usuário arquivos de dispositivo de bloco no diretório /dev:
$ ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root
brw-rw---- 1 root

disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk

8,
8,
8,
8,
8,
8,
8,

0
1
16
17
18
19
20

out
out
out
out
out
out
out

24
24
24
24
24
24
24

08:10
08:10
08:10
08:10
08:10
08:10
08:10

/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sdb
/dev/sdb1
/dev/sdb2
/dev/sdb3
/dev/sdb4

SISTEMAS DE ARQUIVO
Alguns dos principais sistemas de arquivo para dispositivos de bloco incluem:
ext2
ext3
ext4
Btrfs
FAT e NTFS (Windows)

EXT2
O ext2 é um dos sistemas de arquivo mais antigos do Linux, desenvolvido em 1993
como substituto do ext (extended file system) e seguindo os mesmos princípios do
Berkeley Fast File System (BSD).
Foi o primeiro sistema de arquivo no Linux utilizado em larga escala em produção
em distribuições como Debian e Red Hat.
É um sistema de arquivo leve e estável, mas com um grande problema:
A estrutura do sistema de arquivo pode facilmente corromper caso uma
operação em disco seja abruptamente interrompida.
Este problema pode ser minimizado com um mecanismo chamado de journaling
(não suportado no ext2).

JOURNALING
Um sistema de arquivo com journal é projetado para manter a consistência dos
dados mesmo após um crash do sistema ou um reboot inesperado.
Todas as operações no sistema de arquivo são salvas em um journal (uma espécie de
log) antes de serem aplicadas no disco.
Se a operação for interrompida, no próximo boot ela será recuperada do journal e
executada novamente.
O mecanismo de journaling minimiza a possibilidade do sistema de arquivo entrar
em um estado inconsistente (ex: ficar corrompido).
No entanto, dados ainda podem ser perdidos!

MECANISMO DE JOURNALING

EXT3
O ext3 é basicamente o ext2 com algumas funcionalidades adicionais, incluindo
journaling.
Foi integrado em 2001 ao kernel (versão 2.4.15) e adotado como padrão pelas
distribuições Linux.
Retrocompatibilidade com o ext2 facilitou esta migração.
Com o tempo, algumas limitações para gerenciar discos de capacidades maiores
começaram a aparecer.
O ext3 é capaz de gerenciar até 2^32 blocos. Considerando blocos de 4KiB, isso
significa um limite de gerenciamento de 16TiB de dados.

EXT4
O ext4 é o sucessor do ext3, integrado em 2008 ao kernel Linux 2.6.28.
Comparado ao ext3:
É capaz de lidar com discos de capacidade maior.
Possui melhor performance.
É atualmente o sistema de arquivo mais popular e utilizado na maioria das
distribuições Linux (especialmente as baseadas em Debian/Ubuntu).
Carece de algumas funcionalidades existentes em sistemas de arquivos mais
modernos (checksum, snapshots, compressão, etc).

BTRFS
O Btrfs (também chamado de "Better FS", "Butter FS" ou "B-tree FS") é a próxima
geração de sistema de arquivo para o Linux, visando substituir o ext4.
Recursos e funcionalidades interessantes do Btrfs:
Gerenciador de volume lógico e suporte a RAID (confiabilidade e escalabilidade).
Copy-on-write (COW) diminui o consumo e garante atomicidade na escrita.
Checksum/CRC em dados e metadados, aumentando a confiabilidade.
Snapshot e compressão integrada (zlib, LZO, etc).
Já é utilizado em produção por algumas distribuições Linux (Oracle, SUSE, Fedora,
etc), mas seu uso não é comum em sistemas embarcados.

RESUMO: DISPOSITIVO DE BLOCO
Em resumo, atualmente o sistema de arquivo padrão para dispositivos de bloco em
Linux embarcado é o ext4.
O Btrfs já começou a assumir este posto em desktop/servidores, e em breve pode
se tornar realidade em Linux embarcado.
Sistemas de arquivo populares no Windows (FAT, NTFS) e MacOS (HFS) são utilizados
em Linux apenas quando é necessário compartilhar dados com máquinas que rodem
estes sistemas operacionais.
Outros sistemas de arquivo suportados no Linux (XFS, JFS, ZFS, ReiserFS, etc) não
foram abordados por não terem muita relevância em sistemas embarcados.

MEMÓRIAS FLASH
Uma das principais limitações de memórias flash é a necessidade de apagar um
bloco (erase block) antes de executar uma operação de escrita.
Além disso, existe um limite da quantidade de vezes que um bloco pode ser apagado
(program/erase cycles).
Algoritmos que lidam com flash normalmente implementam uma funcionalidade
chamada wear leveling, para garantir o uso uniforme da flash.
Depois de certo tempo de uso, um ou mais blocos da flash são inutilizados, e por isso
é aplicada uma técnica chamada de BBM (Bad Block Management).
Algumas tecnologias de memória flash podem ainda sofrer de bit-flips, e algoritmos
de ECC podem ser necessário para se recuperar deste tipo de problema.

MEMÓRIAS FLASH NO LINUX
Devido a estas limitações, existe um subsistema no Linux chamado MTD (Memory
Technology Devices) dedicado para gerenciar memórias que não se encaixam na
camada de bloco do kernel (RAM, ROM, NOR flash, NAND flash, Dataflash, etc).
O subsistema MTD possui 3 camadas:
MTD chip drivers: drivers de dispositivos de memória.
MTD user modules: mtdchar, mtdblock, etc.
Flash filesystems: sistemas de arquivo dedicados para memórias flash.
Dentre os principais sistemas de arquivo para memórias flash, temos JFFS2, YAFFS2 e
UBIFS.

JFFS2
JFFS2 (Journalling Flash File System) é um dos sistemas de arquivo para flash mais
antigos ainda em utilização, integrado em 2001 ao kernel Linux 2.4.10.
Alguns recursos interessantes do JFFS2 incluem compressão em tempo de execução,
algoritmo de correção de erros (ECC) e wear leveling.
Devido à sua arquitetura e implementação interna, não escala muito bem em
memórias flash muito grandes (>64M).
Por exemplo, todos os nós do sistema de arquivo precisam ser escaneados
durante a montagem, o que pode impactar o tempo de boot.

YAFFS2
YAFFS2 (Yet Another Flash File System) é um sistema de arquivos open source (GPLv2)
para memórias flash.
https://yaffs.net/
É projetado para ser robusto e ter alta performance.
Resolve os problemas de escalabilidade do JFFS2.
Por outro lado, não suporta compressão e não está integrado ao código-fonte do
kernel.

UBIFS
UBIFS (Unsorted Block Image File System) é um sistema de arquivo para memória
flash integrado em 2008 ao kernel Linux 2.6.27.
O UBIFS trabalha em cima de volumes lógicos no formato UBI (unsorted block
image).
Melhor que o JFFS2 em vários sentidos, incluindo performance, compressão de
dados e tolerância a falhas (mais robusto).
Principal desvantagem é o consumo extra da flash para armazenamento de
metadados, por isso sua utilização é recomendada apenas em memórias flash
grandes (>=64M).
Com a capacidade das memórias flash aumentando cada vez mais, o UBIFS tem se
tornado o sistema de arquivo padrão para flash no Linux.

DISPOSITIVOS HÍBRIDOS
Alguns dispositivos de armazenamento possuem memória flash, porém aparecem no
sistema como um dispositivo de bloco comum (pendrive, cartão SD, eMMC, SSD, etc).
Estes dispositivos possuem uma controladora chamada FTL (Flash Translation Layer)
que converte a flash em um disco para o sistema operacional.
Para estes casos, é importante evitar ao máximo escritas desnecessárias no
dispositivo para aumentar a vida útil da flash.
Utilizar um sistema de arquivo para dispositivos de bloco, mas que leva em
consideração as características e limitações da flash, pode ajudar.

F2FS
O F2FS (Flash-Friendly File System) é um sistema de arquivo inicialmente
desenvolvido pela Samsung para o kernel Linux.
É um sistema de arquivo para dispositivos de bloco, porém que leva em
consideração as características e limitações da memória flash.
Otimizado para minimizar escritas e robusto para garantir a integridade do
sistema de arquivo.
Possui suporte integrado a compressão e criptografia.
Atualmente, tem sido utilizado com frêquencia em dispositivos móveis com o
sistema operacional Android.

EXT4?
O problema do uso do ext4 em dispositivos que contenham memória flash é o
journaling.
O journaling irá aumentar consideravelmente a quantidade de escritas na flash.
Para resolver este problema, podemos:
Desabilitar o journaling.
Usar o ext2, que não tem journal.
Montar o sistema de arquivos como somente-leitura.

CUIDADOS COM MEMÓRIAS FLASH
Não use a memória flash como região de swap!
Não use a memória flash para armazenamento volátil como logs e arquivos
temporários (vide tmpfs).
Monte o rootfs como somente-leitura ou utilize um sistema de arquivo que seja
somente-leitura por padrão (vide squashfs).
Utilize as opções de montagem noatime ou relatime para evitar escritas
desnecessárias na memória flash.
Não utilize a opção de montagem sync para evitar atualizações frequentes no
dispositivo de armazenamento.

SISTEMAS DE ARQUIVO ESPECIAIS
Existem ainda alguns sistemas de arquivo de propósito específico no Linux,
incluindo:
squashfs
erofs
overlayfs
tmpfs

SQUASHFS
O SquashFS é um sistema de arquivo somente-leitura e com uma ótima capacidade
de compressão de dados (integrado em 2009 ao kernel 2.6.29).
Comparado ao ext4 por exemplo, chega a gerar imagem de 3 a 5 vezes menor.
https://elinux.org/Squash_Fs_Comparisons
Muito utilizado em sistemas embarcados quando o rootfs pode ser somente-leitura.
Economiza espaço, evita escritas, aumenta segurança.
Usado também em distribuições Linux que rodam direto de um pendrive ou CD/DVD
(Live CD).

EROFS
EROFS (Enhanced Read-Only File System) é um sistema de arquivo somente-leitura
com suporte à compressão desenvolvido pela Huawei e integrado ao kernel Linux
5.4.
Sua compressão não é tão eficiente quando o SquashFS, porém possui melhor
performance para leitura.
Seu uso tem crescido em dispositivos móveis com o sistema operacional Android.
É ainda um sistema de arquivo novo e em fase de amadurecimento.

OVERLAYFS
O OverlayFS é um sistema de arquivos capaz de combinar diferentes pontos de
montagem em apenas um, resultando em uma hierarquia de diretórios única com os
sistemas de arquivo de origem sobrepostos.
Foi integrado ao kernel Linux em 2018 (versão 3.18).
Seu uso é comum em situações onde é necessário permitir escritas em um sistema de
arquivo somente-leitura.
Exemplos de uso: OpenWRT, Docker, Live CD, etc.
Como alternativas, temos o Aufs e o UnionFS (ambos não estão integrados ao kernel).

TMPFS
tmpfs (Temporary File System) é um sistema de arquivo que utiliza a RAM para
armazenamento volátil de dados (logs, arquivos temporários, etc).
Muito útil para armazenar informações temporárias, evitar operações de I/O e
escritas desnecessárias na flash.
Em Linux embarcado, o tmpfs é normalmente montado no /tmp:
$ mount -t tmpfs tmpfs /tmp

Pode ser configurado para não consumir muita RAM, além de aumentar/diminuir o
consumo dinamicamente, conforme o uso.

ESCOLHENDO O SISTEMA DE ARQUIVOS

EXEMPLO
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A INFRAESTRUTURA
O toolchain e a distribuição Linux fazem parte da infraestrutura necessária para
desenvolver projetos com Linux embarcado.
O que vimos até aqui foi um passo-a-passo sobre como criar esta infraestrutura.
Na prática, criar esta infraestrutura manualmente é um processo trabalhoso,
demorado e suscetível a erros.
Para resolver este problema, temos normalmente duas possíveis soluções:
Utilizar uma distribuição Linux pronta.
Automatizar a geração da distribuição Linux com um sistema de build.

SOLUÇÃO 1: DISTRIBUIÇÃO PRONTA
Existem soluções de distribuição Linux comercializadas por empresas como a
MontaVista e a WindRiver.
https://www.mvista.com/products
Existem também diversas opções de código-aberto, incluindo Android, Debian,
Ubuntu, Fedora IoT, etc.
Vantagens do uso de uma distribuição pronta:
Simplicidade de uso.
Facilidade para estender suas funcionalidades.
Framework de desenvolvimento pronto e funcional.

DESVANTAGENS DISTRO PRONTA (1)
Não otimizado para a plataforma alvo, impactando o consumo de recursos (CPU,
memória, armazenamento, energia, etc).
Tempo de boot alto.
Pouca flexibilidade de customização, já que os componentes de software de uma
distribuição pronta (init system, daemons, etc) são muito acoplados e dependentes
entre si.
Possíveis impactos na segurança da solução.

DESVANTAGENS DISTRO PRONTA (2)
Dificuldade de atender aos requisitos de licença de software.
Algumas funcionalidades são difíceis de implementar em uma distribuição pronta
(atualização remota, boot seguro, etc).
Alterações na distribuição não são facilmente reproduzíveis.
Trabalho dobrado de manutenção em possíveis atualizações da distribuição.

SOLUÇÃO 2: SISTEMA DE BUILD
Um sistema de build permite gerar um sistema Linux completo e customizado para a
plataforma alvo.
Provê um conjunto de ferramentas que automatizam o processo de geração de todos
os componentes do sistema operacional (toolchain, bootloader, kernel, rootfs).
Normalmente já contém um conjunto grande de pacotes pré-configurados para
serem habilitados e utilizados pelo seu sistema.
Facilita bastante o trabalho de configurar e estender o sistema gerado, conforme a
necessidade.

VANTAGENS DE UM SISTEMA DE BUILD (1)
Flexibilidade, possibilitando o controle total sobre todos os componentes do sistema
operacional.
Permite a geração de uma imagem otimizada para a plataforma alvo.
Controle maior sobre a utilização dos recursos de hardware (CPU, memória,
armazenamento, energia, etc).
Tempo de boot menor.

VANTAGENS DE UM SISTEMA DE BUILD (2)
Facilita a implementação de funcionalidades como boot seguro e atualização
remota.
Auxilia no controle das licenças dos componentes de software incluídos na imagem.
Os builds são controlados e reproduzíveis.
Arquivos de configuração e outros metadados para a geração da distribuição podem
ser versionados, facilitando o controle e a manutenção do sistema operacional no
decorrer do tempo.

SISTEMAS DE BUILD OPEN SOURCE
Buildroot, desenvolvido pela comunidade:
https://www.buildroot.org
PTXdist, mantido pela empresa Pengutronix:
https://www.ptxdist.org
OpenWRT, buildsystem (e distribuição) com foco em dispositivos de rede:
https://openwrt.org
OpenEmbedded (utilizado pelo Yocto Project), mais flexível e também mais
complexo:
https://www.openembedded.org

BUILDROOT
O Buildroot é um projeto que teve início em 2001 com o objetivo de criar sistemas
Linux com a uClibc, e atualmente é uma das ferramentas mais populares para criar
sistemas Linux para sistemas embarcados.
https://buildroot.org/
Possibilita gerar todos os componentes do sistema operacional (toolchain,
bootloader, kernel, rootfs).
Mais de 2.800 aplicações e bibliotecas integradas, de utilitários básicos à bibliotecas
mais elaboradas como X.org, Qt, Gtk, Webkit, Gstreamer, etc.
Projeto muito bem mantido, com um novo release a cada 3 meses (fevereiro, maio,
agosto, novembro).

ARQUITETURA DO BUILDROOT

YOCTO PROJECT
Projeto colaborativo que provê um conjunto de ferramentas para auxiliar na criação
de distribuições Linux customizadas para dispositivos embarcados.
https://www.yoctoproject.org
Fundado em 2010 por diversas empresas da área de tecnologia, fabricantes de
hardware e fornecedores de solução de software para Linux embarcado.
Sob a governança da Linux Foundation, garantindo a independência do projeto com
qualquer membro da organização.
Adotado como padrão pela maioria dos fabricantes de hardware para a geração e
distribuição de BSPs.
Utiliza o OpenEmbedded como sistema de build.

ARQUITETURA DO YOCTO PROJECT

QUAL USAR?
Depende! Cada sistema de build tem suas vantagens.
O Buildroot é simples de usar, mais intuitivo e rápido de compilar.
Ótima solução para projetos pequenos e médios.
O Yocto Project é bem mais flexível, suporta gerenciamento de pacotes, possui mais
receitas de software e escala melhor.
Melhor opção para projetos grandes ou que precisam de uma flexibilidade maior.
Pelo tempo de compilação menor e pela facilidade de uso, utilizaremos o Buildroot
no treinamento.

UTILIZANDO O BUILDROOT
Para utilizar o Buildroot, basta baixar e descompactar a última versão do site do
projeto:
$ wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2022.08.1.tar.gz
$ tar xfv buildroot-2022.08.1.tar.gz
$ cd buildroot-2022.08.1/

Depois é só abrir o menu de configuração para parametrizar a geração de todos os
componentes do sistema operacional (toolchain, bootloader, kernel, rootfs):
$ make menuconfig

MENU DE CONFIGURAÇÃO

COMPILANDO O SISTEMA
Para compilar, basta executar make:
$ make

Toda a compilação irá acontecer no diretório output/:
$ ls output/
build host images

staging

target

Ao final do processo de compilação, as imagens estarão disponíveis no diretório
output/images/:
$ ls output/images/
imx6dl-colibri-aster.dtb

rootfs.tar

SPL

u-boot.img

zImage
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

ECOSSISTEMA DE APLICAÇÕES
Uma das grandes vantagens do uso do Linux é o grande ecossistema de bibliotecas e
aplicações disponíveis para uso.
Estas bibliotecas e aplicações são normalmente disponibilizadas e distribuídas
livremente, e devido a sua natureza de código aberto, podem ser analisadas e
modificadas conforme a necessidade.
Entretanto, identificar as opções disponíveis e selecionar a melhor opção exige
bastante cuidado.
Fatores como a atividade do projeto e a licença do software podem influenciar na
decisão.

PROCURANDO COMPONENTES DE SOFTWARE
Pesquisar em sites de busca (Google).
Perguntar à comunidade (fóruns, listas de discussão, etc).
Pesquisar outros produtos com Linux embarcado e identificar seus componentes.
Ver o que está disponível para uso em sistemas de build (Buildroot, Yocto Project).
Procurar em sites que hospedam projetos de software livre.
https://github.com
https://bitbucket.org
https://sourceforge.net

COMO ESCOLHER?
Requisitos técnicos: o componente deve satisfazer os requisitos técnicos do projeto.
No caso de software livre, você sempre terá a liberdade de melhorar e adaptar o
código às suas necessidades.
Compartilhe suas alterações e contribua com o projeto sempre que possível!
Atividade do projeto: o projeto deve ser ativo, releases frequentes, fórum
movimentado. É importante ter a garantia de manutenção e suporte.
Qualidade do software: analise a qualidade do código. Seu uso em diversos sistemas
e uma comunidade ativa em geral significam uma qualidade relativamente boa.
Licença: muita atenção com a licença do software, que pode ser um impeditivo para
uso em projetos comerciais.

LICENÇAS
Todo software livre dá aos usuários 4 liberdades básicas:
Liberdade de executar o software (como quiser e para qualquer propósito).
Liberdade de estudar e adaptar o código-fonte.
Liberdade de distribuir cópias do código-fonte original.
Liberdade de distribuir cópias modificadas do código-fonte.
Veja no link abaixo uma definição mais completa de software livre:
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

CATEGORIAS DE LICENÇA
As licenças de software livre possuem basicamente duas categorias: copyleft e noncopyleft (permissivas).
Em um software sob licença copyleft, qualquer alteração precisa ser liberada sob a
mesma licença do código original.
Mesma liberdade a novos usuários e incentivo para contribuir de volta à
comunidade.
Licenças non-copyleft não tem estes requisitos, e versões modificadas podem ser
mantidas proprietárias.
É necessário apenas manter a autoria do software original.

GPL
GPL (General Public Licence) é a licença de software mais popular do projeto GNU.
Cobre boa parte dos projetos de software livre, incluindo o U-Boot, o Linux, o
Busybox e muitas aplicações.
É uma licença copyleft:
Trabalhos derivados precisam ser liberados sob a mesma licença.
Programas linkados com uma biblioteca GPL também são considerados um
trabalho derivado, e precisam ser liberados sob a mesma licença.

GPLV2 E GPLV3
Atualmente as duas versões mais utilizadas da GPL são a GPLv2 e a GPLv3.
As regras básicas se aplicam às duas versões, porém a GPLv3 dá uma liberdade
adicional aos usuários:
Na GPLv3, o usuário deve ser capaz de rodar versões modificadas do programa
no dispositivo (segundo a licença, caso seja um dispositivo de consumo).
Esta liberdade pode ser um impeditivo em projetos comerciais:
Força o desenvolvedor a prover uma solução para o usuário atualizar o software
GPLv3 no produto final.
Impede a implementação de algumas funcionalidades como boot seguro.

LGPL
A LGPL (Lesser General Public Licence) também é uma licença de software do GNU.
É normalmente utilizada em bibliotecas.
Assim como a GPL, a LGPL é uma licença copyleft:
Trabalhos derivados precisam ser liberados sob a mesma licença.
Diferentemente da GPL, um programa linkado com uma biblioteca LGPL pode ser
mantido proprietário.
Porém, o usuário deve ter a possibilidade de atualizar a biblioteca
independentemente da aplicação.
A solução mais simples é através de linkagem dinâmica.

CUIDADOS COM A GPL/LGPL
De forma geral, os seguintes cuidados devem ser tomados com softwares de licença
GPL/LGPL em produtos comerciais:
Não linkar um software proprietário com bibliotecas GPL.
Não linkar estaticamente um software proprietário com bibliotecas LGPL.
Evitar o uso de aplicações e bibliotecas de licença GPLv3 e LGPLv3 (em produtos
de consumo).
Lembrando que não existe nenhuma obrigação se o seu software ou produto não for
distribuído!

LICENÇAS NON-COPYLEFT
Diferentemente da GPL, licenças non-copyleft (também chamadas de permissivas)
são bem mais amigáveis para uso em produtos comerciais.
Versões modificadas de um software non-copyleft podem ser mantidas proprietárias,
desde que se mantenha a autoria do software original.
Existe uma grande família de licenças non-copyleft relativamente similares,
incluindo:
Apache
BSD
MIT
X11

EXEMPLOS DE USO (1)
Você modificou um software GPL (U-Boot, Linux, BusyBox, etc):
É necessário liberar o software (e suas modificações) sob a mesma licença.
Você modificou um software LGPL (glibc, Qt5, etc):
É necessário liberar o software (e suas modificações) sob a mesma licença.
Você usou GPLv3 ou LGPLv3 (coreutils, tar, bash, grep, etc):
É necessário prover para o usuário um mecanismo para atualizar o software no
produto final.

EXEMPLOS DE USO (2)
Você fez link estático com biblioteca LGPL:
A aplicação deve ser liberada sob licença LGPL.
Você fez link dinâmico com biblioteca LGPL:
A aplicação pode se manter proprietária.
Você fez modificações em um software non-copyleft (MIT, BSP, Apache, etc):
A aplicação pode se manter proprietária, basta manter a autoria do software
original.

SISTEMAS DE BUILD E LICENÇAS
Os sistemas de build são capazes de ajudar a manter as licenças de software dos
componentes do sistema operacional.
No Buildroot, o comando abaixo irá gerar um arquivo com informações de licença de
todos os software inclusos na imagem gerada:
$ make legal-info

O Yocto Project é bem mais flexível, e além de gerar informações sobre licenças de
software, permite incluir arquivos de licença na imagem, facilita a distribuição do
código-fonte e permite até filtro por licença!
Maintaining Open Source License Compliance During Your Product’s Lifecycle

APLICANDO LICENÇAS EM SOFTWARE
Não existe uma regra única para aplicar licenças em software, mas normalmente as
seguintes alterações são feitas no projeto:
Uma indicação da licença utilizada e uma cópia completa desta licença é
disponibilizada no site do projeto.
Informações sobre a licença do software são adicionadas em um arquivo
(LICENCE, LICENCE.TXT, COPYRIGHT, COPYING, etc) no diretório principal do
código-fonte do projeto.
Um descritivo da licença utilizada é adicionada no cabeçalho de cada arquivofonte do projeto. O SPDX (Software Package Data Exchange) é um padrão que
pode ser utilizado para esta finalidade.
https://spdx.dev/

SISTEMAS DE BUILD DE SOFTWARE
A maioria dos projetos de software possuem um sistema de build para auxiliar no
processo de compilação (detectar dependências, configurar o software, gerar os
artefatos de software, instalar na plataforma-alvo, etc).
Dentre os sistemas de build de software existentes, podemos destacar:
Make
Autotools
Cmake
Meson

MAKE
O make é uma ferramenta do GNU bastante utilizada em compilação de software.
https://www.gnu.org/software/make/
Ele interpreta makefiles (GNUmakefile, makefile, Makefile), que contém as instruções
a serem executadas durante o processo de compilação.
Na prática, para compilar uma aplicação ou biblioteca baseada na ferramenta make:
$ make

Opcionalmente, pode-se passar um target de compilação:
$ make all

MAKEFILE (EXEMPLO 1)
TOOLCHAIN:=/opt/labs/ex/08/buildroot/output/host/usr/bin/
CROSS_COMPILE:=arm-linuxPATH:=${TOOLCHAIN}:${PATH}
all:
${CROSS_COMPILE}gcc test.c -o test
clean:
rm -Rf *.o test

MAKEFILE (EXEMPLO 2)
src = $(wildcard src/*.c) \
$(wildcard src/net/*.c) \
$(wildcard src/fs/*.c)
obj = $(src:.c=.o)
CC ?= gcc
LDFLAGS = -lpng -lm
CFLAGS = -Wall -Werror -O2
app: $(obj)
$(CC) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
%.o: %.c
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ -c $<
.PHONY: clean
clean:
rm -f $(obj) app

AUTOTOOLS
O Autotools é o sistema de build de aplicações do projeto GNU.
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Autotools
É um sistema de build de software universal e multiplataforma, capaz de:
Analisar e verificar se a plataforma-alvo possui os requisitos necessários para
compilar o software.
Configurar o software (habilitar ou desabilitar funcionalidades).
Gerar o makefile de compilação.

FERRAMENTAS DO AUTOTOOLS
O Autotools é composto por diversas ferramentas, incluindo:
Autoconf: gera o script de configuração (configure.ac -> configure).
Automake: gera Makefiles portáveis (Makefile.am -> Makefile.in).
Libtool: abstrai a geração de bibliotecas, escondendo diferenças entre sistemas
operacionais (Linux, MacOS, etc).
Na prática, para compilar e instalar um software baseado em Autotools, basta
executar três comandos:
$ ./configure
$ make
$ make install

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
Para compilar de forma cruzada em Autotools, no comando de configuração é
necessário passar o prefixo do toolchain através da opção --host.
Adicionalmente, variáveis como CC (compilador C), CXX (compilador C++), CFLAGS
(flags de compilação) e LDFLAGS (flags do linker) podem ser passadas.
No comando de instalação, é necessário indicar o diretório de saída através da
variável DESTDIR.
No caso de compilação cruzada, é comum passar o diretório do rootfs do target.
O help do script de configuração pode ser útil para identificar as opções disponíveis:
$ ./configure --help

EXEMPLO: COMPILAÇÃO NATIVA
$ ./configure --enable-debug --disable-largefile
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
...
config.status: creating GNUmakefile
config.status: executing libtool commands
config.status: executing depfiles commands
$ make
$ make DESTDIR=$PWD/out install
$ ls out/usr/local/bin/
asc2log canbusload candump

cangen

canlogserver

cansend

cansniffer

isotpperf

isotpsend

$ file out/usr/local/bin/candump
out/usr/local/bin/candump: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=6eba27d7d928b6988f7c9d8bb90641f
58bf05033, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

...

EXEMPLO: COMPILAÇÃO CRUZADA
$ export PATH=/opt/labs/ex/02/toolchain/bin/:$PATH
$ ./configure --enable-debug --disable-largefile --host=arm-linux
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... arm-unknown-linux-gnu
checking for arm-linux-gcc... arm-linux-gcc
checking whether the C compiler works... yes
...
config.status: creating GNUmakefile
config.status: executing libtool commands
config.status: executing depfiles commands
$ make
$ make DESTDIR=/opt/labs/ex/08/rootfs install
$ ls /opt/labs/ex/08/rootfs/usr/local/bin/
asc2log canbusload candump cangen canlogserver

cansend

cansniffer

isotpperf

isotpsend

$ file /opt/labs/ex/08/rootfs/usr/local/bin/candump
/opt/labs-lem-next/ex/08/rootfs/usr/local/bin/candump: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5
version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.
2.0, with debug_info, not stripped

...
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A CAMADA GRÁFICA

FRAMEBUFFER
Framebuffer é um subsistema do Linux para exibir gráficos em displays.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_framebuffer
Este subsistema exporta um arquivo de dispositivo de caractere, onde as aplicações
podem ler, escrever e enviar comandos ioctl para o driver de display.
$ ls -l /dev/fb0
crw-rw---- 1 root video 29, 0 nov

6 18:58 /dev/fb0

É bem antigo e limitado (não suporta GPU), mas ainda existem alguns drivers
utilizando este subsistema no kernel.
Foi substituído pelo subsistema DRM (Direct Rendering Manager).

DRM
DRM (Direct Rendering Manager) é um subsistema do kernel Linux para interfacear
com placas gráficas, GPUs e displays.
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Rendering_Manager
Este subsistema exporta arquivos de dispositivo em /dev/dri:
$ ls -l /dev/dri/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root
80 nov
crw-rw----+ 1 root video 226,
0 nov
crw-rw----+ 1 root video 226, 128 nov

6 18:59 by-path
6 18:59 card0
6 18:59 renderD128

Diversas bibliotecas e ferramentas estão disponíveis para interfacear com este
subsistema (libdrm, Mesa3D, modetest, etc).

SERVIDOR GRÁFICO
Apesar de ser possível escrever aplicações que se comunicam diretamente com o
subsistema de display do kernel, o mais comum é o uso de um servidor gráfico.
O servidor gráfico é responsável por multiplexar e gerenciar o uso de displays e
dispositivos de entrada (mouse, teclado, touchscreen, etc):
Permite que múltiplas aplicações possam submeter buffers para renderização.
Compõe a imagem final no display.
Despacha eventos de entrada para as aplicações.
X11 e Wayland são os dois protocolos de servidor gráfico em uso atualmente.

DIAGRAMA: SERVIDOR GRÁFICO

X11 E X.ORG
X11 é um protocolo de servidor gráfico criado para uso em sistemas Unix.
X.org é uma implementação de código-aberto deste protocolo, adotado pelo Linux
como servidor gráfico desde as primeiras distribuições.
https://www.x.org
Uma implementação mais leve chamada KDrive (TinyX) também está disponível.
https://www.irif.fr/~jch/software/kdrive.html
Ainda mantido pela comunidade, porém aos poucos sendo substituído por um
protocolo mais moderno chamado Wayland.

WAYLAND E WESTON
Wayland é um protocolo de servidor gráfico mais moderno, eficiente e seguro.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)
Weston é a implementação de referência deste protocolo.
https://github.com/wayland-project/weston
O Wayland tem aos poucos substituído o X11 e se tornado o protocolo de servidor
gráfico padrão em sistemas Linux.
Outras implementações do Wayland incluem Mutter, wlroots e swayWM.
https://wiki.archlinux.org/title/wayland#Compositors

TOOLKITS GRÁFICOS
O X11 e o Wayland são protocolos de baixo nível, e escrever uma aplicação gráfica
que utiliza diretamente estes protocolos é bastante trabalhoso!
É por este motivo que existem os toolkits gráficos, que oferecem uma API de mais
alto nível para as aplicações.
Toolkits baseados em widgets fornecem APIs para criar elementos de interface
gráfica (janelas, botões, caixas de texto, etc).
Toolkits para aplicações multimídia fornecem APIs para desenvolvimento de
aplicações gráficas ricas e interativas (jogos, mídia players, etc).
A maioria dos toolkits precisam de um servidor gráfico, mas alguns suportam
comunicação direta com o display via framebuffer ou DRM.

TOOLKITS GRÁFICOS POPULARES
Existem diversos toolkits gráficos disponíveis para sistemas Linux, incluindo:
SDL (Simple DirectMedia Layer)
GTK
Flutter
Qt
EFL (Enlightenment Foundation Libraries)
LVGL (Light and Versatile Graphics Library)
Lista mais completa de toolkits gráficos:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_widget_toolkits

SDL
SDL (Simple Directmedia Layer) é uma biblioteca multimídia para acesso de baixo
nível a dispositivos de entrada (teclado, mouse, joystick, touchscreen, etc) e saída
(vídeo, áudio, etc).
https://www.libsdl.org/
Biblioteca leve e implementada em C (com bindings para outras linguagens), mas
sem suporte a widgets.
Utilizada principalmente para o desenvolvimento de interfaces customizadas, jogos
e players de mídia.

GTK
Toolkit gráfico utilizado no GNOME, um dos mais famosos ambientes de desktop para
distribuições Linux.
https://www.gtk.org/
O projeto é composto por diversas bibliotecas incluindo GLib (biblioteca base),
Pango (manipulação de texto), Cairo (gráficos vetorizados) e GTK (biblioteca de
widgets).
É multiplataforma (Linux, MacOS, Windows) com API desenvolvida em C e bindings
para outras linguagens.
Requer um servidor gráfico (X11 ou Wayland).

FLUTTER
Flutter é um toolkit gráfico multiplataforma (Linux, Android, iOS, Windows, MacOS)
para ambientes web, desktop, mobile e embarcado.
https://flutter.dev
Desenvolvido e mantido pelo Google, utiliza a linguagem de programação Dart.
Aplicações em Flutter podem rodar de forma nativa ou em cima de uma máquina
virtual (Dart runtime).
Bastante popular no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis.

QT
Qt é um framework completo para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma
desktop, mobile e embarcado.
https://www.qt.io/
Possui APIs de uso geral (threads, arquivos, rede, banco de dados, etc), widgets
(janelas, botões, etc), aplicações 3D (QtQuick e QML), etc!
Desenvolvido em C++, porém com bindings para diversas linguagens.
Possui o conceito de plugins para acesso ao display (linuxfb, eglfs, xcb, wayland,
vnc).
Licença confusa, uma mistura de LGPLv3, GPLv2, GPLv3, além de licença comercial
(dependendo do módulo).

LICENÇAS DO QT 5.7

APLICAÇÕES WEB
Uma alternativa ao uso de toolkits gráficos é o desenvolvimento de aplicações Web.
Muito comum para implementar interfaces de monitoramento e configuração em
sistemas embarcados, especialmente em sistemas headless (sem display).
Requer um servidor web (BusyBox httpd, Lighttpd, Nginx, Apache, etc) e pode ser
desenvolvida com CGIs (Shell Scripts, Lua, etc) ou utilizando alguma linguagem
interpretada (PHP, NodeJS, etc).
Caso o dispositivo tenha um display, a aplicação web pode rodar nativamente via
um motor de renderização (WebKit, WPE) ou navegador web (Chromium, Cog).
Frameworks gráficos baseados em tecnologias web (Electron, Tauri, etc) utilizam
esta abordagem.
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DEPURAÇÃO DE APLICAÇÕES

DEBUGGING EM LINUX EMBARCADO
Existem diferentes técnicas de depuração em Linux embarcado, incluindo:
Análise de logs, crashes e core dump.
Tracing (ex: strace, ltrace, ftrace, etc).
Depuração interativa (ex: GDB).
Uso de frameworks de depuração (ex: Valgrind).
Análise de performance (ex: perf).
Slides do treinamento de Linux debugging da Embedded Labworks:
https://e-labworks.com/training/ldb/slides

GDB
O GDB (GNU Debugger) é a ferramenta de depuração interativa do projeto GNU.
https://www.gnu.org/software/gdb/
A interface da ferramenta é via linha de comandos, mas possui diversos frontends
gráficos, incluindo o DDD e o Eclipse.
Em Linux embarcado, a depuração com o GDB é normalmente realizada através de
uma arquitetura cliente-servidor:
No target, executamos a aplicação com o servidor do GDB (gdbserver).
No host, com acesso ao código-fonte e ao binário da aplicação com símbolos de
debugging, utilizamos o GDB do toolchain (ex: arm-linux-gdb) para se conectar ao
target e controlar remotamente a execução da aplicação.

DEPURAÇÃO REMOTA COM O GDB

CONFIGURANDO A DEPURAÇÃO REMOTA
No target, inicie o servidor do GDB passando a aplicação a ser depurada:
# gdbserver localhost:1234 /usr/sbin/myapp

No host, execute o GDB do toolchain de compilação cruzada, passando o binário da
aplicação com símbolos de debugging:
$ arm-linux-gdb myapp -tui

Se conecte ao target pela rede para iniciar o processo de depuração:
(gdb) target remote 192.168.7.2:1234

CONTROLANDO A EXECUÇÃO
Assim que se conectar ao servidor do GDB, coloque breakpoints nos trechos de
código de interesse e execute a aplicação com o comando continue.
(gdb) break main
(gdb) continue

Se acontecer um crash, a aplicação irá automaticamente parar a execução na linha
de código que gerou o problema.
A qualquer momento, a execução da aplicação pode ser interrompida com Ctrl-C.
Utilize o comando detach para encerrar o processo de depuração:
(gdb) detach

DEPURANDO COM O GDB

COMANDOS ÚTEIS DO GDB
Alguns dos comandos mais comuns do GDB:
next, n: executa a próxima linha de código (step over).
step, s: executa a próxima linha de código, entrando em uma função (step into).
continue, c: continuar a execução, caso tenha sido interrompida.
break, b: colocar um breakpoint em uma linha de código.
print, p: exibe o conteúdo de uma expressão (ponteiros, variáveis, estruturas,
etc).
backtrace, bt: exibe a pilha de chamada de função.
Para uma referência completa do GDB, consulte o Quick Reference Manual:
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall16/cos432/hw2/gdb-refcard.pdf

CORE DUMP
Core dump é um arquivo que contém a imagem da memória de um processo no
momento da sua finalização.
O core dump é gerado durante o processamento de alguns sinais, incluindo SIGQUIT,
SIGILL, SIGABRT, SIGFPE e SIGSEGV.
Uma das situações mais comuns de geração do core dump é quando a execução de
uma aplicação é encerrada abruptamente devido a um crash (acesso inválido à
memória, divisão por zero, etc).
Com o core dump, podemos utilizar uma ferramenta de debugging (ex: GDB) para
inspecionar o estado do processo no momento em que ele foi encerrado.

GERAÇÃO DO CORE DUMP
Diversos requisitos precisam ser atendidos para que o arquivo de core dump seja
gerado, incluindo:
O processo precisa de permissão para criar o arquivo de core.
É necessário ter espaço suficiente no sistema de arquivos.
A configuração de limite do tamanho do arquivo de core do processo
(RLIMIT_CORE) precisa estar configurada corretamente.
A configuração do RLIMIT_CORE do processo é normalmente zero, o que faz com que
o arquivo de core dump não seja gerado. Para alterar esta configuração, podemos
utilizar o comando ulimit.
# ulimit -c unlimited

APLICAÇÃO COM PROBLEMA DE CRASH
1 int main(int argc, const char *argv[])
2 {
3
int i;
4
char *c = 0;
5
6
for (i = 0; i < 10; i++) {
7
if (i == 5) {
8
*c = 10;
9
}
10
}
11
12
return 0;
13 }

GERANDO O ARQUIVO DE CORE
# ulimit -c unlimited
# main
Segmentation fault (core dumped)
# ls -l core
-rw-------

1 root

root

245760 Mar

4

2022 core

ANALISANDO O ARQUIVO DE CORE
$ arm-linux-gdb -c core main
Core was generated by `main'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x004e066c in main (argc=1, argv=0xbecc4e74) at main.c:8
8
*c = 10;
(gdb) bt
#0 0x004e066c in main (argc=1, argv=0xbecc4e74) at main.c:8
(gdb) print c
$1 = 0x0

VALGRIND
O Valgrind é um framework de instrumentação para a criação de ferramentas de
análise dinâmica de aplicações.
https://valgrind.org/
As ferramentas baseadas neste framework são capazes de identificar diversos
problemas de gerenciamento de memória.
O Valgrind emula diretamente o binário da aplicação em uma CPU sintética, e por
este motivo impacta significamente os tempos de execução da aplicação.

FERRAMENTAS BASEADAS NO VALGRIND
memcheck: detecta problemas de gerenciamento de memória, incluindo vazamento
de memória, acesso inválido à memória e uso de memória não inicializada.
helgrind: identifica problemas de sincronização em aplicações multithread (race
conditions, deadlocks, etc).
cachegrind: faz profiling de uso do cache pelas aplicações.
massif: faz profiling de uso do heap pelas aplicações.

FUNÇÃO COM VAZAMENTO DE MEMÓRIA
1 int txData(char *data)
2 {
3
unsigned char *ptr = NULL, *buf = NULL;
4
int size = strlen(data);
5
6
if ((ptr = buf = (unsigned char*)malloc(size + 3)) == NULL)
7
return(-1);
8
9
*ptr++ = STX;
10
strncpy(ptr, data, size);
11
ptr += size;
12
*ptr++ = ETX;
13
14
if (txSerial(buf, size + 3) == -1)
15
return(-2);
16
17
free(buf);
18
19
return 0;
20 }

IDENTIFICANDO LEAKS COM VALGRIND
$ valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./memleak
==8331== Memcheck, a memory error detector
==8331== Using Valgrind-3.10.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8331== Command: ./memleak
==8331==
==8331== HEAP SUMMARY:
==8331==
in use at exit: 30 bytes in 1 blocks
==8331==
total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 30 bytes allocated
==8331==
==8331== 30 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
==8331==
at 0x4C2AB80: malloc (in /usr/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==8331==
by 0x4006C9: txData (main.c:18)
==8331==
by 0x4007AE: main (main.c:38)
==8331==
==8331== LEAK SUMMARY:
==8331==
definitely lost: 30 bytes in 1 blocks
==8331==
indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8331==
==8331== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8331== ERROR SUMMARY: 1 errors from 1 contexts (suppressed: 0 from 0)

APLICAÇÃO COM RACE CONDITION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

#define NUM_THREADS

2

pthread_t tid[NUM_THREADS];
int counter;
void *task(void *arg)
{
int *c = arg;
(*c)++;
return NULL;
}
int main(void)
{
int i;
for (i = 0; i < NUM_THREADS; i++)
pthread_create(&(tid[i]), NULL, &task, &counter);
sleep(5);
return 0;
}

ANALISANDO RACE CONDITION COM VALGRIND
$ valgrind --tool=helgrind ./test
==25564== Helgrind, a thread error detector
==25564== Copyright (C) 2007-2017, and GNU GPLd, by OpenWorks LLP et al.
==25564== Using Valgrind-3.14.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==25564== Command: ./test
...
==25564== Possible data race during read of size 4 at 0x601040 by thread #3
==25564== Locks held: none
==25564==
at 0x40057A: task (test.c:14)
==25564==
by 0x4C360F3: mythread_wrapper (hg_intercepts.c:389)
==25564==
by 0x4E48593: start_thread (in /usr/lib64/libpthread-2.27.so)
==25564==
by 0x5159E6E: clone (in /usr/lib64/libc-2.27.so)
==25564==
==25564== This conflicts with a previous write of size 4 by thread #2
==25564== Locks held: none
==25564==
at 0x400583: task (test.c:14)
==25564==
by 0x4C360F3: mythread_wrapper (hg_intercepts.c:389)
==25564==
by 0x4E48593: start_thread (in /usr/lib64/libpthread-2.27.so)
==25564==
by 0x5159E6E: clone (in /usr/lib64/libc-2.27.so)
==25564== Address 0x601040 is 0 bytes inside data symbol "counter"
...
==25564== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==25564== ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0)

STRACE
O strace (system calls tracer) permite capturar todas as chamadas de sistema
realizadas e sinais recebidos por uma aplicação.
https://strace.io/
Bastante útil para depurar uma aplicação que encerra sua execução sem exibir uma
mensagem de erro.
Útil também para fazer engenharia reversa em uma aplicação e entender seu
funcionamento, especialmente quando não temos acesso ao código-fonte.

RASTREANDO O COMANDO FREE COM STRACE
# strace free
execve("/usr/bin/free", ["free"], 0xbede9e70 /* 10 vars */) = 0
brk(NULL)
= 0x21a6000
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6ff6000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
...
mprotect(0xb6ff8000, 4096, PROT_READ)
= 0
ugetrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
getrandom("\xd7\xf9\x97\xa2", 4, GRND_NONBLOCK) = 4
getuid32()
= 0
ioctl(1, TCGETS, {B115200 opost isig icanon echo ...}) = 0
brk(NULL)
= 0x21a6000
brk(0x21c7000)
= 0x21c7000
openat(AT_FDCWD, "/proc/meminfo", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
statx(3, "", AT_STATX_SYNC_AS_STAT|AT_NO_AUTOMOUNT|AT_EMPTY_PATH, STATX_BASIC_STATS, {stx_mask=STATX_
read(3, "MemTotal:
495728 kB\nMemF"..., 1024) = 1024
close(3)
= 0
write(1, "Mem:
495728
25396 "..., 80Mem:
495728
25396
450232
write(1, "Swap:
0
0 "..., 44Swap:
0
0
0) = 44
exit_group(0)
= ?
+++ exited with 0 +++

LTRACE
O ltrace (library calls tracer) permite capturar todas as chamadas de biblioteca de
uma aplicação.
https://ltrace.org/
Complementa o uso do strace, que não exibe as chamadas de biblioteca de uma
aplicação.
É capaz de exibir também as chamadas de sistema com o parâmetro -S.

RASTREANDO O COMANDO FREE COM LTRACE
# ltrace free
__libc_start_main([ "free" ] <unfinished ...>
mallopt(-1, 8192, 0xbea3fe7c, 0x43c320)
= 1
mallopt(-3, 0x7f00, 0, 1)
= 1
__errno_location()
= 0xb6fa5180
strrchr("free", '/')
= nil
getuid()
= 0
strcmp("free", "ts")
= -14
strcmp("free", "sha1sum")
= -13
...
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 2
free(nil)
= <void>
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 5
free(0x894340)
= <void>
vasprintf(0xbea3fc18, 0x4f4888, 0xbea3fc2c, 0)
= 6
free(0x894350)
= <void>
printf("%12s%12s%12s\n", "40", "23036", "458164"Mem:
495728
printf("Swap: ")
= 7
printf("%12s%12s%12s\n", "0", "0", "0"Swap:
0
0
exit(0 <unfinished ...>
__cxa_finalize(0x512000, 0, 0x511a04, 0x512000) = 0xb6f48a84
+++ exited (status 0) +++

26032

446660
0)

= 37
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FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

DESENVOLVENDO APLICAÇÕES
Um sistema Linux embarcado é um sistema Linux normal, apenas com um conjunto
menor e mais enxuto de componentes.
Em termos de desenvolvimento de aplicações, é o mesmo processo comparado ao
desenvolvimento para desktop e servidor, o que inclusive facilita os testes.
Você pode reusar aplicações e bibliotecas sem nenhuma adaptação na maioria das
vezes.
Mas sempre leve em conta a limitação de recursos da plataforma-alvo (capacidade
de processamento, memória e armazenamento).

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
A linguagem C é ainda a mais popular para o desenvolvimento de aplicações de
sistema.
Quando níveis maiores de abstração são necessários, C++ é normalmente a opção
mais popular.
O uso da linguagem Rust tem crescido e pode se tornar em breve a sucessora das
linguagens C e C++.
Linguagens de script como Python e Shell são muito úteis em determinadas tarefas, e
podem ajudar a diminuir o tempo de desenvolvimento.
Ao utilizar linguagens de script, leve em consideração questões como consumo
de recursos e segurança.

FERRAMENTAS DE CONTROLE DE VERSÃO
É muito importante que todos os projetos de software sejam versionados e
gerenciados por uma ferramenta de controle de versão.
Atualmente, o Git é a ferramenta de controle de versão mais popular.
https://git-scm.com/
Ferramentas mais antigas como CVS e SVN já caíram em desuso.
Slides do treinamento de Git da Embedded Labworks:
https://e-labworks.com/training/git/slides

AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO
O uso de um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) é opcional.
Muitos desenvolvedores preferem um terminal e um editor de textos como o vim.
De qualquer forma, um IDE pode aumentar bastante a produtividade durante o
desenvolvimento do projeto.
Existem diversas opções de IDEs, incluindo Eclipse, Visual Studio Code, Kdevelop,
Atom e Sublime Text.
A maioria destes IDEs são extensíveis via plugins e podem ser configurados para
desenvolvimento e depuração de um sistema com Linux embarcado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

LIVROS
The Cathedral & The Bazaar - Eric S. Raymond
https://www.amazon.com/dp/B0026OR3LM
The art of UNIX Programming - Eric S. Raymond
https://www.amazon.com/dp/0131429019
The Linux programming interface - Michael Kerrisk
https://www.amazon.com/dp/1593272200

LIVROS
Building Embedded Linux Systems - Karim Yaghmour & others
https://www.amazon.com/dp/0596529686
Embedded Linux Primer - Christopher Hallinan
https://www.amazon.com.br/dp/0131679848
Mastering Embedded Linux Programming - Frank Vasquez & Chris Simmonds
https://www.amazon.com.br/dp/B07LH35XLK

LIVROS
Linux Kernel Development - Robert Love
https://www.amazon.com/dp/0672329468
Linux Kernel in a Nutshell - Greg Kroah-Hartman
https://www.amazon.com.br/dp/0596100795
Linux Kernel Programming - Kaiwan N Billimoria
https://www.amazon.com.br/dp/178995343X

LIVROS
Linux Device Drivers - Jonathan Corbet & others
https://www.amazon.com/dp/0596000081
Essential Linux Device Drivers - Sreekrishnan Venkateswaran
https://www.amazon.com.br/dp/0132396556
Linux Device Driver Development - John Madieu
https://www.amazon.com.br/dp/B09TPDL3YH
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OBRIGADO!

