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Hyggo Almeida1, Angelo Perkusich1
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Universidade Federal de Campina Grande
2Instituto Nokia de Tecnologia - Recife/PE

{raul,paulo,carolina,hyggo,angelo}@embedded.ufcg.edu.br

marcio.macedo@indt.org.br

Abstract. Linux operating system has been successfully applied to embedded
systems development. There is a variety of tools supporting the development
of embedded Linux applications. However, a lot of time and effort is required
to manage and configure such tools in order to compose the development en-
vironment. In this paper, we propose ESbox, an open source development tool
for embedded Linux applications, which is a result of integrating Eclipse and
Scratchbox. ESbox provides, under a single environment, the necessary tools
for developing such applications, reducing configuration costs and improving
productivity.

Resumo. O sistema operacional Linux vem sendo utilizado com sucesso em
sistemas embarcados. Há diversas ferramentas que auxiliam no desenvolvi-
mento de aplicações para Linux embarcado. Entretanto, é necessário muito
tempo e esforço por parte do desenvolvedor na gerência e na configuração
destas ferramentas para compor o ambiente de desenvolvimento. Neste ar-
tigo apresenta-se ESbox, uma ferramenta open source para o desenvolvimento
de aplicações para Linux embarcado, resultado da integração dos ambientes
Eclipse e Scratchbox. ESbox provê ao desenvolvedor, em um único ambiente,
as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de tais aplicações, reduzindo o
custo de configuração das ferramentas e aumentando a produtividade.

1. Introdução
O processo moderno de desenvolvimento de software engloba diversas tarefas reali-
zadas iterativamente, tais como projeto arquitetural, documentação, codificação, teste,
integração, etc. A realização destas tarefas com o uso de ferramentas independentes pode
consumir muito tempo e esforço, principalmente ao se considerar a mudança constante na
implementação e no modo de utilização de tais ferramentas.

Em um contexto mais especı́fico de desenvolvimento, aplicações para sistemas
embarcados possuem diversas caracterı́sticas peculiares que as diferem de outros tipos
de aplicação. Por exemplo, o desenvolvimento de um produto é tipicamente realizado
em um ambiente de propósito geral, com sua própria arquitetura de hardware e sis-
tema operacional. Porém, o produto final é voltado para a execução em uma plataforma
diferente. O ambiente alvo da aplicação é geralmente mais complexo em comparação à
plataforma utilizada para o desenvolvimento. Além disso, alguns requisitos são tı́picos de
tais plataformas, tais como memória limitada, interfaces de usuário restritas, gerência de



gasto de energia, elementos de mobilidade, etc [Wolf 2005]. Um exemplo é a plataforma
maemoTM [Maemo.org 2008]. Baseada na distribuição Debian/Linux, a plataforma é uti-
lizada em dispositivos da linha Internet Tablets da Nokia [Nokia 2008].

Considerando as caracterı́sticas especı́ficas inerentes ao desenvolvimento de
aplicações embarcadas, são necessárias ferramentas especializadas que dêem suporte
a estas caracterı́sticas. Neste contexto, há algumas soluções como, por exemplo,
a suite de ferramentas Carbide [Carbide 2008], usada para desenvolvimento sobre a
plataforma Symbian [Symbian 2008]) e os ambientes Eclipse [Eclipse.org 2008b] e
Scratchbox [Scratchbox 2008], sendo os dois últimos open source.

A plataforma Eclipse é um poderoso arcabouço para o desenvolvimento de am-
bientes para programação. Existem diversas ferramentas desenvolvidas na plataforma
Eclipse, como por exemplo: CDT [Eclipse.org 2008a] (C/C++ Development Tools), um
ambiente para programação de aplicações em C/C++ com funcionalidades, tais como
máquina de busca e indexação de código, depurador integrado; PyDev [PyDev 2008],
usado para desenvolvimento de aplicações na linguagem Python, que conta também com
depurador integrado, code-completion entre outras funcionalidades úteis para o desen-
volvedor.

Scratchbox é um ambiente de compilação e configuração para a construção de
software e distribuições Linux. Scratchbox simula um ambiente com as mesmas carac-
terı́sticas do sistema embarcado alvo, o que é indispensável ao desenvolvimento de tais
aplicações [Yahgmour 2003]. O Scratchbox também é utilizado para o desenvolvimento
de aplicações da plataforma maemo. Porém, as ferramentas disponı́veis são baseadas em
linhas de comando com interfaces gráficas simples, sem auxı́lio ao programador.

Juntos, Eclipse e Scratchbox formam um conjunto de ferramentas eficiente para
o desenvolvimento de sistemas embarcados. Contudo, Eclipse e Scratchbox não são in-
tegrados. Dessa forma, o desenvolvedor deve mudar constantemente de ambiente, codi-
ficando o software no Eclipse e realizando as demais atividades no Scratchbox. Isto de-
manda maior tempo e esforço de desenvolvimento, aumentando também a possibilidade
de erros no processo.

Neste artigo apresenta-se uma ferramenta, denominada ESbox, que auxilia no de-
senvolvimento de aplicações para Linux embarcado, com um foco maior na plataforma
maemo, integrando as ferramentas Eclipse e Scratchbox. ESbox provê, em um único
ambiente, as ferramentas necessárias no processo de desenvolvimento de aplicações para
Linux embarcado, diminuindo o tempo de desenvolvimento e aumentando a produtivi-
dade.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, discute-se
o desenvolvimento de aplicações para Linux embarcado, bem como as ferramentas de
desenvolvimento utilizadas; na Seção 3, a ferramenta proposta, sua arquitetura e fun-
cionalidades são descritas. Na Seção 4, são descritos os trabalhos relacionados; por fim,
na Seção 5, são apresentadas as considerações finais.

2. Desenvolvimento de aplicações para Linux embarcado

2.1. Linux Embarcado

A comercialização dos dispositivos embarcados contribui para a disseminação da
computação pervasiva. Esta contribuição será certamente mais significativa para aque-
les dispositivos que são baseados em sistemas operacionais abertos e de código livre,
tais como, por exemplo, os que utilizam Linux Embarcado como sistema operacional. O
desenvolvimento de aplicativos para explorar as caracterı́sticas de conectividade, mobili-



dade e interatividade dos sistemas embarcados são os vetores que aceleram a utilização
de computação pervasiva.

Geralmente, aplicações para sistemas embarcados são desenvolvidas em máquinas
desktop, com um poder computacional maior do que dos sistemas embarcados. Com as
restrições presentes em plataformas embarcadas, tarefas como a compilação da aplicação
consumiria muito tempo caso fossem realizadas no sistema embarcado alvo.

Contudo, embora o desenvolvimento ocorra em um ambiente diferente do sis-
tema embarcado, o produto final será executado no ambiente embarcado alvo, con-
siderando todas as restrições presentes. Assim, boas ferramentas para o desenvolvimento
de aplicações para Linux embarcado devem considerar este aspecto e buscar simular em
máquinas desktop, as restrições do ambiente alvo.

2.2. Ferramentas
Existe uma grande variedade de técnicas e ferramentas proprietárias e open source
para o desenvolvimento de aplicações para Linux embarcado. Como exemplo de
uma técnica bastante utilizada, podemos citar a cross-compilation [Hollabaugh 2003,
Yahgmour 2003]. Esta técnica consiste no desenvolvimento da aplicação em uma
plataforma diferente daquela onde o software será executado. A plataforma de desen-
volvimento, também chamada de HOST, possui poder computacional maior e mais recur-
sos do que a plataforma alvo, chamada de TARGET [Scratchbox 2008].

Entretanto, para o desenvolvimento de aplicações nas quais a plataforma HOST
difere da plataforma TARGET, é necessário um arcabouço de ferramentas e bibliotecas
que gerem saı́das próprias para o TARGET. Este arcabouço é conhecido como cross-
development toolchain. Existem dois tipos de cross-development toolchain: prontos para
uso, nos quais o programador precisa apenas modificar certas variáveis; e construção
personalizada, que exigem tempo e esforço extra do desenvolvedor para uma compilação
completa [Yahgmour 2003].

Cada uma das ferramentas do ambiente possui sua própria interface, necessitando
de diferentes formas de entrada e produzindo tipos de saı́da distintos. O desenvolvedor
deve gerenciar corretamente o uso de tais ferramentas, demandando tempo e esforço adi-
cionais.

2.2.1. Scratchbox Toolchain

Desenvolvido pela empresa Movial como um projeto open source,
Scratchbox [Scratchbox 2008] é um ambiente de compilação e configuração para a
construção de software e distribuições Linux para algumas plataformas: ARM, X86,
MIPS, dentre outras. Ele oferece ao desenvolvedor um ambiente que possui todas as
caracterı́sticas da plataforma alvo.

O ambiente possui diversas ferramentas para cross-compilation de software
para várias plataformas, como ARM e MIPS. O desenvolvedor precisa definir uma
TARGET no ambiente antes de iniciar o desenvolvimento, isso porque todas as
ferramentas são configuradas automaticamente de acordo com a TARGET esco-
lhida [Mankinen and Rahkonen 2004]. A TARGET define a plataforma alvo (ARM,
Sparc, etc.), a biblioteca C (glibc, uclibc), o modo de emulação (qemu-arm, qemu-ppc,
etc.) e os devkits - conjuntos de ferramentas particulares. A criação de TARGET tem o
auxı́lio de uma interface gráfica.

O código é compilado como se o desenvolvimento fosse realizado no desktop.



Várias tarefas do desenvolvimento, tais como projeto, codificação e teste podem ser rea-
lizadas no Scratchbox mesmo sem a plataforma alvo estar disponı́vel. A inexistência da
plataforma alvo não afeta o ciclo de desenvolvimento.

Maemo [Maemo.org 2008] é uma plataforma open source licenciada pela Nokia
e é utilizada em seus Internet Tablets, tais como o Nokia N800, os quais rodam uma
distribuição Linux Debian embarcada. Possui um SDK completo que, juntamente com
Scratchbox, provê as ferramentas necessárias para criar e portar aplicações, simulando o
ambiente do dispositivo alvo no PC.

Atualmente na versão 4.0, a plataforma vem se tornando cada vez mais estável,
o que vem atraindo desenvolvedores de toda a comunidade open source a contribuir
com diversos tipos de aplicações, todas mantidas em um repositório próprio acessı́vel
(http://garage.maemo.org).

2.2.2. Plataforma Eclipse

A plataforma Eclipse [Eclipse.org 2008b] foi criada para a construção de ambientes de
desenvolvimento que são utilizados para desenvolver diversas aplicações como sistemas
web, aplicativos Java (J2ME, J2SE e J2EE), aplicações em C/C++, Python e muito mais.

Um plug-in é a menor unidade funcional da plataforma Eclipse, o qual pode ser de-
senvolvido e entregue separadamente. Geralmente, uma ferramenta é desenvolvida como
um simples plug-in, enquanto ferramentas mais complexas são compostas por vários plug-
ins. Os plug-ins são desenvolvidos em Java e consistem de código e outros recursos, tais
como imagens, catálogos de mensagens, códigos nativos, etc. Cada plug-in contém um
arquivo manifest que declara todas as conexões do plug-in com os demais. O modelo
de interconexão é simples: um plug-in declara um certo número de pontos de extensão
e um outro número de conexões para um ou mais pontos de extensão de outros plug-
ins [Object Technology International 2003].

3. ESbox
A utilização dos ambientes Eclipse e Scratchbox para o desenvolvimento de aplicações
para Linux embarcado pode reduzir o tempo de desenvolvimento. Entretanto, a
plataforma Eclipse suporta apenas a atividade de codificação no caso de sistemas em-
barcados, enquanto que as atividades de compilação, depuração e execução devem ser
realizadas no Scratchbox, fora do ambiente Eclipse.

O programador deverá mudar constantemente de ambiente para desenvolver a
aplicação, usando o código produzido no Eclipse e realizando as demais atividades no
Scratchbox. Esta troca de interface consome tempo e esforço do programador. Assim,
verifica-se a importância de agregar as funcionalidades da plataforma Eclipse e do
Scratchbox, permitindo que todo o desenvolvimento da aplicação ocorra em um único
ambiente.

A solução proposta é a ferramenta ESbox, resultado da integração dos ambi-
entes Eclipse e Scratchbox. A versão 1.3.1 da ferramenta ESbox foi desenvolvida
para a seguinte configuração: Linux, sendo Ubuntu a distribuição utilizada; Scratchbox
Apophis; Eclipse 3.3 (Europa); CDT 4.0.2; Pydev 1.3.9. A ferramenta está licenciada
sob EPL. Uma descrição mais completa da ferramenta, como também uma versão para
instalação, pode ser encontrada em http://esbox.garage.maemo.org.

ESbox foi desenvolvida focando-se o desenvolvimento sobre a plataforma maemo.
É possı́vel escrever, depurar e instalar aplicações nas linguagens C/C++ e Python com-



patı́veis com os dispositivos que rodam essa distribuição de Linux embarcado. A arquite-
tura da ferramenta ESbox está ilustrada na Figura 1. Todo o ambiente executa sobre o
sistema operacional Linux.

Figura 1. Arquitetura da Ferramenta ESbox

A ferramenta é composta por outras duas camadas: framework e plug-in. A ca-
mada framework comunica-se diretamente com o Scratchbox, configurando o ambiente,
encapsulando comandos e verificando sua correta execução. Esta comunicação é reali-
zada através do encapsulamento de comandos do Scratchbox em instâncias de processos
na linguagem Java. Dessa forma, a ferramenta é capaz de obter da instância do processo,
os fluxos de entrada, saı́da e erro. A camada plug-in é responsável pela comunicação com
a plataforma Eclipse e com os elementos da interface gráfica. Os fluxos obtidos na camada
anterior são utilizados para modificar a interface com o usuário, mantendo-o informado
do estado do ambiente onde sua aplicação está sendo desenvolvida. Como o ESbox é
um plug-in da plataforma Eclipse, é possı́vel a adição de outros plug-ins na ferramenta,
incrementando ainda mais as suas funcionalidade.

A ferramenta ESbox possui funcionalidades úteis ao desenvolvedor, tais como:
wizards para criação de projetos, editor, depuradores, carregadores de aplicação, gerência
de targets no Scratchbox, ferramentas de perfilação, comunicação com o sistema embar-
cado alvo, dentre outras.

3.1. Casos de utilização
Logo após o lançamento das primeiras releases da ferramenta ESbox, a ferramenta pas-
sou a ser utilizada para o desenvolvimento de aplicações para a plataforma maemo do
Laboratório Embedded, da Universidade Federal de Campina Grande. Verificou-se que a
curva de aprendizagem torna-se menos acentuada ao se adotar a ferramenta ESbox como
IDE para desenvolvimento de aplicações no Scratchbox. Tal desempenho deve-se às fa-
cilidades trazidas, tais como um ambiente único de desenvolvimento, grande parte das
ferramentas utilizadas centralizadas em um mesmo ambiente, interface gráfica atrativa
e facilidade de uso. Além disso, a ferramenta vem sendo utilizada cada vez mais pela
comunidade de desenvolvedores da plataforma maemo.

4. Trabalhos relacionados
Existe uma outra ferramenta que propõe um ambiente integrado para desen-
volver aplicações para dispositivos que utilizam a plataforma maemo: o projeto
Laika [Laika 2008]. Sob licensa EPL, o Laika também é open source e visa um ambiente
de desenvolvimento integrado para a plataforma maemo. Contudo, o projeto está inativo.
Em relação ao projeto Laika, o ESbox trás um conjunto de novas features (gerência de
targets, ferramentas de perfilação, suporte para a linguagem Python, etc.) e um melhor
projeto arquitetural, o que torna a ferramenta mais fácil de ser mantida e estendida.



5. Conclusão
Neste artigo apresenta-se a ferramenta ESbox, com a qual propõe-se uma abordagem
diferente para o desenvolvimento de aplicações para Linux embarcado: a utilização de um
ambiente baseado na plataforma Eclipse integrado com Scratchbox. Com isto, diminui-se
o tempo de desenvolvimento e aumenta-se a produtividade.

ESbox é implementada como um plug-in da plataforma Eclipse, o que permite
que novas funcionalidades sejam adicionadas com facilidade utilizando o conceito de
pontos de extensão da plataforma. Além disso, desenvolvedores podem utilizar outras
ferramentas externas ao ESbox, definidas no próprio Eclipse, como o plug-in para controle
de versão.

Como trabalhos futuros, outras ferramentas para auxiliar no desenvolvimento
de aplicações de qualidade para C/C++ e Python para Linux embarcado serão imple-
mentadas, tais como ferramentas de testes de unidade e melhorias nas ferramentas para
avaliação de desempenho.
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Eclipse.org (2008b). Eclipse Platform. http://www.eclipse.org. Último acesso em 26/01/2008.
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