
Introdução ao Desenvolvimento Cruzado para Linux Embarcado

Este  documento  é  uma  rápida  introdução  ao  desenvolvimento  cruzado  para  sistemas  embarcados  na 
plataforma  Linux.  O  foco  é  em  profissionais  de  software  que  não  tem  nenhum  tipo  de  experiência  em 
desenvolvimento  de  sistemas  embarcados.  Espera-se  que  o  leitor  tenha  conhecimento  em desenvolvimento  de 
software em geral e  na plataforma gnu/linux particularmente. O documento cita várias fontes externas de informação 
e fornece links para todas elas para futura consulta.

1. Linux Embarcado

Linux embarcado usualmente é um kernel linux rodando numa CPU particular em um dispositivo embarcado. 
O código base do Kernel e as API's são na maior parte as mesmas para o linux embarcado e para o linux no desktop.  
(Blue Mug:Embedded Linux Survey )

2. Desenvolvimento Cruzado

Peter Seebach define   compilação cruzada  como: “Compilação cruzada ocorre quando um compilador 
rodando em uma plataforma produz executáveis para outra plataforma” -- Isto é um conceito importante quando o 
sistema alvo não tem um conjunto nativo de ferramentas de compilação, ou quando o sistema de plataforma é mais 
rápido  ou possui mais recursos." (Seebach, Peter: A cross-development primer )

Compilação cruzada significa compilar um programa para uma  arquitetura de CPU  diferente da utilizada 
na máquina que roda o compilador. Isto é feito usando uma  toolchain  e bibliotecas compiladas para o sistema alvo.

Desenvolvimento  Cruzado  em  geral  refere-se  ao  processo  de  desenvolvimento  que  eventualmente 
produz uma aplicação ou um sistema completo que vai rodar numa plataforma  que é diverente da plataforma de 
desenvolvimento.

3. Plataformas e Alvos

Uma Plataforma é “uma combinação específica de um sistema operacional e hardware” (Everything2). A 
parte  individual  mais  importante  do  hardware  é  a  CPU,  e  usualmente  as  plataformas  são  definidas  como  a 
combinação do SO e a arquitetura da CPU: "Linux/i386", "Solaris/UltraSPARC", etc.

Desenvolvimento cruzado  usualmente  envolve  duas plataformas diferentes,  a plataforma hospedeira , 
onde todo o desenvolvimento é feito,  e a   plataforma alvo , onde a aplicação final é testada e executada. No 
desenvolvimento embarcado para Linux, uma plataforma hospedeira típica é  um computador  Desktop GNU/Linux 
rodando numa arquitetura baseada em x86 ou amd64. Em se tratando de Scratchbox, a plataforma alvo mais comum 
é o Linux/ARM,  usualmente rodando num hardware baseado em um PDA StrongARM  ou dispositivo similar.

4. Toolchains

Em um sentido amplo, toolchain é um conjunto de ferramentas usadas para construir aplicações, ou para 
criar uma imagem para um sistema embarcado (Blue Mug: Embedded Linux Survey ).

Em se tratando do Scratchbox, a toolchain usualmente gerencia uma parte menor do processo: Constuir e 
compilar a aplicação. Um compilador,  um assembler e um linker formam a base de uma toolchain de compilação 
cruzada.  Eles são  suplementados  por ferramentas  que  facilitam o pré-processamento  de entrada (ex.  Arquivos 
Fonte) e o pós-processamento de saída (otimização dos executáveis binários). 

Um dos pontos fortes do Scratchbox é a facilidade de se utilizar de diferentes toolchains. Por exemplo, você 
pode montar uma toolchain que usa a última versão do gcc com a GlibC padrão e criar binários para um alvo nativo  
x86. Outra toolchain pode utilizar uma versão mais antiga do gcc e o uClibc para produzir binários para um sistema  
alvo embarcado ARM. Com um simples comando você pode mudar entre essas duas toolchains e tentar a compilação  
e construção do seu projeto. Desta forma, qualquer problema de portabilidade é facilmente detectado e remediado.

http://www.bluemug.org/research/els/els.shtml#SECTION00023000000000000000
http://www.bluemug.org/research/els/els.shtml#SECTION00027000000000000000
http://everything2.com/user/rangek/writeups/Platform
http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-lobzaur.html


5. Ferramentas de Construção Automatizadas

Projetos de Open Source Software (OSS) utilizam largamente de ferramentas de construção automatizadas 
para simplificar os processos de desenvolvimento e testes do software. O GNU Autoconf e o  Automake são dois 
exemplos  bem  comuns.  Eles  são  frequentemente  necessários  quando  se  está  fazendo  um  trabalho  de 
desenvolvimento  cruzado,  especialmente  qundo  se  está  portando  um  software  existente  para  uma  plataforma 
embarcada.

• Autoconf produz  scripts  shell  para  configuração  automática  dos  fontes  de  pacotes  de  software.  Esses 
scripts são capazes de adaptar os pacotes à maioria dos sistemas UNIX-like sem nenhum tipo de intervenção 
manual do usuário.  (FSF: GNU Autoconf)

• Automake é uma ferramenta para geração automática de um Makefile que seja compatível com os padrões 
do GNU Makefile. (FSF: GNU Automake)

Quando usados para desenvolvimento cruzado, o problema fundamental com estas ferramentas é que elas 
detectam e reconhecem automaticamente certas características do ambiente de construção. Isto não é desejável 
quando  o  ambiente  de  construção  (plataforma  hospedeira)  é  diferente  do  Sistema  alvo.  O  Scratchbox 
engenhosamente  resolve  este  problema  colocando  todo  o  processo  de  construção  em  um  sistema  dedicado 
separado, também conhecido como Sandbox environment.

 6. Conceitos Relacionados

BusyBox é um pequeno executável que combina pequenas (tamanho) versões de alguns utilitários comuns do Linux. 
(K computing, BusyBox mini-tutorial )

Biblioteca C fornece operações de arquivo (open, read, write), gerenciamento de memória (malloc, free), e muitas 
outras funções que fazem de um sistema Linux um sistema Linux propriamente dito. Muitos sistemas linux utilizam a  
GlibC para isto. 

uClibc é uma moderna, estável e compatível substituição para o GlibC. A uClibc foi desenvolvida para o uso em 
sistemas embarcados e se destina a ser completa, mas mais leve que a GlibC. 

Opção de Configuração é a unidade básica da configuração de um pacote de fontes.  Tipicamente cada opção 
corresponde a uma única escolha que um usuário pode fazer. Por exemplo pode existir uma opção para controlar se 
as asserções estão ou não habilitadas. (Red Hat: The eCos Component Writer's Guide)

Configuração é um conjunto de escolhas do usuário, por exemplo “opções de configuração” (Red Hat: The eCos 
Component Writer's Guide)

Pacote no Linux é um arquivo que facilita a instalação de software. Cada pacote contém executáveis (ou arquivos de 
fonte) e os scripts necessários para instalação, configuração e remoção daquele software. Geralmente o pacote 
também tem arquivos de ajuda online. (Debian:User's Guide)
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