
ARM Linux 

Este  curso  aborda o processo de customização,  compilação e embarque do Sistema
Operacional Linux em um target ARM (EA-3131 da Embedded Artists que embarca um
microcontrolador  ARM926EJ-S)  bem como a  criação,  em linguagem C,  de  drivers  de
dispositivo, módulos e aplicativos que executam no Linux embarcado. Periféricos do ARM
serão acessados e usados através de aplicativos, drivers e módulos de  dispositivo que
serão criados nos Laboratórios durante o treinamento. 

Nível Carga Horária

ARM 3 Á combinar

Investimento

Consulte-nos

Público-Alvo

Profissionais interessados em conhecer sobre o processo de embarque do sistema operacional
Linux  em  um  Microcontrolador  ARM  de  baixo  custo  e  que  pretendem  desenvolver  drivers,
módulos e aplicativos adequados para a plataforma ARM. 

Pré-requisitos

• Conhecimento intermediário em Linguagem C 

Software  Hardware Usado no Treinamento

KEIL uVision v4 Arquitetura: ARM926EJ-S 
Demo board: Embedded Artists LPC3131

Habilidades adquiridas após o Treinamento

Após completar este curso, o aluno estará apto a:
• Descrever diferentes versões do Core ARM, seus modos de operação e de exceção; 
• Descrever  as  operações  que  envolvem  registradores  da  CPU  e  como  obter  melhor

performance; 
• Interagir com o Sistema Operacional Linux através dos diferentes ambientes Shell quanto

através de scripts; 
• Descrever as diferentes estratégias de preparo do Linux para execução em Sistemas

Embarcados; 
• Preparar um ambiente de ToolChain para compilação do código fonte Linux customizado



e para criação de aplicativos que executam em um target ARM; 
• Otimizar código em C para melhor performance e menor consumo de energia; 
• Escrever e compilar  código em C para execução dentro do Kernel do Linux atuando

como drivers para periféricos e recursos internos do ARM; 
• Escrever módulos de acesso ao Kernel em tempo de execução para controlar  periféricos

e recursos internos do ARM sem sobrecarregar o Kernel Linux; 
• Descrever  o  comportamento  do  microcontrolador  e  de  um  conjunto  de  periféricos

observado através de estudos de caso/experiências de laboratório; 

Programação do Curso

• ARM Arquitetura
Overview; Modos de operação, Registradores, Instruction Set, Exceções, otimizações 
para o código C 

• NXP LPC3131 Features
LPC3131 Overview; Diagrama de Blocos, Suporte a Memória; Booting; Periféricos 

• LINUX
Introdução ao Linux; Kernel; Sistema de Arquivos; Instalação; Shell Scripts 

• Embedded LINUX
Diferentes Estratégias para embarcar o Linux; O Linux Target Image Builder (ltib); u-boot; 
Preparando os arquivos; Embarcando o Linux na LCP3131 

• Laboratórios 

Sobre os Laboratórios

• Lab 1: LTIB (LINUX TARGET IMAGE BUILDER) - instalação e configuração. 
• Lab  2: PROCESSO  DE  BOOT UTILIZANDO  O  U-BOOT -  Configuração  do  u-boot,

escolha do método de boot, carga das imagens do Kernel e do File System. 
• Lab 3: PRIMEIRA APLICAÇÃO - criação, compilação e execução de aplicação em C

para execução no Linux embarcado. 
• Lab 4: INTRODUÇÃO AO LINUX (MÓDULOS) -  definição,  codificação,  compilação e

execução de módulos acoplados ao Kernel. 
• Lab 5:  DRIVER DE DISPOSITIVO - definição, codificação e execução de drivers que

serão compilados diretamente no Kernel. 
• Lab 6: MONTANDO UM PENDRIVE OU SD CARD -  acessando  sticks  de  memória

usando o Linux embarcado no ARM. 
• Lab 7:  UTILIZANDO OS PINOS DE GPIO -  acesso ao recurso de GPIO através de

drivers criados neste laboratório. 
• Lab  8: UTILIZANDO  O  CONTROLADOR  VIA I2C  -  nesse  laboratório  um  driver  já

existente será editado e recompilado para atender requisitos do laboratório. 
• Lab 9: DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO 16x2 - nesse laboratório uma placa de expansão

contendo uma LCD será acoplada à placa principal e controlada via drivers criados no
laboratório.  Esquemático  da  placa  de  expansão  desenvolvida  pela  Anacom  será
fornecido. 

• Lab 10: APLICAÇÃO FINAL - integra os laboratórios anteriores. 



Link Download do Datasheet (EA-3131) da Eval Board usada neste treinamento 

Embedded Artists Evaluation Board LPC31XX 

Para mais informações sobre nossos cursos In Company entre em contato pelo telefone 11 3422-
4211 ou pelo e-mail academy@anacom.com.br. 

http://www.embeddedartists.com/products/kits/lpc3141_kit.php
mailto:academy@anacom.com.br
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