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Sammanfattning 
Beagleboard är en liten strömsnål dator baserad på ARM-arkitekturen. 
Detta examensarbete har fokuserat på att installera Android och att porta nödvändiga drivrutiner 
såsom WIFI, GPS mm. 
Android bygger på Linux och därför har mycket arbete lagts på att installera Linux på plattformen 
med bl.a. hjälp av korskompilerare för att kompilera kärnor. 
Parallellt med detta projekt har plattformen utvärderas om den lämpar sig för utbildning inom 
Embedded Linux. Detta då beställaren har haft funderingar på att byta ut de nuvarande 
plattformarna som används för kurser som rör just Embedded Linux. 
Vi anser att Beagleboard mycket väl kan lämpa sig för studier då hårdvaran fortfarande är aktuell, 
den är prisvärd, väldokumenterad och många projekt använder just denna. 
I slutändan så fungerade enheten godtyckligt med funktioner såsom GPS, WIFI mm. 
 
Abstract 
Beagleboard is a small low power computer based on the ARM architecture. 
This thesis has focused on installing Android and to port the necessary drivers such as WIFI, GPS, etc.. 
Android is based on Linux and therefore a lot of work has been put in to installing Linux on the 
platform, including the use of cross-compilers to compile kernels. 
In parallel with this project, the platform has been evaluated whether it is suitable for studies in 
Embedded Linux. This is because the client has been thinking of replacing the existing platforms that 
are used for courses in Embedded Linux. 
We believe that the Beagleboard may well be suitable for studies because the hardware is still 
relevant, it is affordable, well-documented and many projects are using this particular device. 
In the end the device worked with features like GPS, WiFi and more. 
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1. Inledning 

 Bakgrund 1.1.

Kurserna som rör Embedded Linux använder idag utrustning som har en del år på nacken 

och i och med det är de större och långsammare än dagens motsvarigheter. 

Denna utrustning finns det intresse att byta ut mot modernare utrustning som bättre 

speglar plattformarna som används idag. Anledningen till detta är att kurser som rör 

Embedded Linux ska ge en större insikt och beredskap mot vad som faktiskt används på 

marknaden. 

Ett alternativ är Beagleboard, det är en kompakt plattform utvecklad av Texas 

Instruments för att vara billig men ändå kraftfull. Den baseras på Texas Instruments 

Omap3-plattform. 

 Syfte 1.2.

Syftet med detta examensarbete är att 

 Utvärdera Beagleboard som labbplattform med Linux. 

 Installera, konfigurera och modifiera Android för plattformen med fokus på 

navigering multimedia och applikationer. 

 Utforska möjligheterna att kommunicera med ett fordons system. 

 

 Målsättning 1.3.

Att utvärdera Beagleboard om den lämpar sig som plattform för studier inom områdena 

embedded Linux, korskompilering, applikationer mm. 

Att installera Android 2.1 på Beagleboarden med följande mål: 

 Minimalt med buggar. 

 Enheten skall ha internetaccess via WIFI och/eller mobilt internet. 

 Enda gränssnittet för användaren skall vara touchskärmen men andra administrativa 

gränssnitt skall finnas t.ex. terminal via serieporten eller ssh. 

o Touchskärmen går helt via usb och använder Displaylink och således skall 

drivrutiner för detta fås att fungera med Android. 

 Google maps skall fungera med GPS-enheten för positionering. 

 Om tid finns så skall en rudimentär app för avläsning av OBDII-bussen utvecklas. 

 Om en GSM-modul med stöd för samtal används skall denna vara implementerad så 

den fungerar som tänkt i Android. 
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2. Verktyg 

 Hårdvara 2.1.

 Beagleboard 2.1.1.

Beagleboard är ett utvecklingskort som är utvecklat av 

Texas instruments för utbildningssyften och hobbyhackare. 

Omap3530(SoC) är själva hjärtat i kortet, i den finns en 

arm-cortex-a8 kärna och en c64x+ DSP från Texas 

Instruments, samt en grafikaccelerator sgx 530 från powerVR. 

Omapen på kortet är gjort för att bli så kompakt som möjligt, så den har 256MB nand + 

256MB ram ovanpå, d.v.s. pop(package on package) 

Processorn i omap3550 har även en arm advanced simd(NEON), som hjälper till vid 

tyngre matematiska beräkningar. 

Beagleboarden har ett flera olika portar för anslutning och expansion. Några av de 

viktigaste är:   

 USB OTG, OnTheGo, som kan agera host eller slav. 

I slavläge kan den användas för att strömförsörja kortet, i hostläget så klarar den 

bara av att leverera 100mA och sen så måste kortets 5 volts anslutning användas 

för strömförsörjning till kortet.  

 EHCI USB, klarar endast high-speed, porten kan ge ut 5v, 500mA, så den kan driva 

en hub och lite mindre strömslukande prylar. Skall en del enheter måste i princip 

anslutas via en USB-hub för att användas, såsom tangentbord/mus. 

 Portar för anslutning till skärm/tv finns det 3st av, en HDMI anslutning, dock så har 

den bara dvi-d signalen, s-video för anslutning till tv, samt en expansions port där 

lcd-signalerna kan tas ut, ligger innan dvi transmittern tfp410. Denna port kan 

användas för att t.ex. driva en LCD-panel eller konvertera till en VGA-signal. 

 Kortet har en SD/MMC 6 in 1 kortläsare, där det även finns möjlighet till att ansluta 

annan hårdvara som kör via SDIO(Secure Digital Input Output). Exempel på sådana 

är kameror, wifikort mm. 

 En större expansions port finns för att ansluta olika utvecklares egna 

konstruktioner, ett ex är beaglebuddy som kan ses som ett dotterkort till 

beagleboard, beaglebuddy tillför några extra anslutningar för beagleboard, såsom 

ethernet, ett andra SD/MMC interface mm. 

 Strömförsörjning ges antingen via USB OTG i slav läge, max 100mA, eller via 5v 

anslutningen på kortet. 

 Ett RS232-interface finns för att få en serieterminal. 

Sedan version 2.6.28 av Linuxkärnan så har den officiellt haft stöd för Beagleboard. 
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 Mimo UM720-S 2.1.2.

Detta är en pekskärm som normalt är tänkt att användas som en liten extraskärm. Då 

den går helt via USB så kan man ansluta den till en dator som 

inte har några lediga uttag på grafikkortet. 

Den har en upplösning på 800x480 och 262K färger. 

Touchpanelen är av resistiv modell och dess styrchip tillverkas 

av E2i Technologies inc. 

Själva skärmen bygger i grunden på teknologi från företaget DisplayLink som har 

utvecklat en krets som kan ta emot en komprimerad bildström via USB och lägga ut 

denna på en bildskärm. På datorsidan leder detta till att en drivrutin som agerar 

grafikkort måste finnas installerad. Denna drivrutin sköts helt via processorn och detta 

leder till att skärmen belastar just denna.  

Drivrutiner följer med skärmen för Windows, drivrutiner för andra operativ finns inte 

enligt tillverkaren av skärmen. 

Dock har drivrutiner till DisplayLink funnits i Linuxkärnan sen 2.6.31 som staging 

drivers. 

 Dlink DWA-140 2.1.3.

DWA-140 är ett trådlöst nätverkskort som går via USB. Det 

klarar av 802.11b, 802.11g och 802.11n draft. Detta leder till en 

teoretisk överföringshastighet på upp till 300Mbit/s. 

Dlink tillhandahåller inga drivrutiner till Linux men det finns ändå två olika drivrutiner 

att välja på. Dlink har inte själva utvecklat kretsen utan använt en befintlig lösning från 

företaget Ralink, denna krets används i flera andra USB WLAN-lösningar och Ralink 

utvecklar själva en Linux drivrutin. Denna drivrutin är dock i utvecklingsstadiet och en 

annan drivrutin utvecklas parallellt av folk på websidan rt2x00.serialmonkey.com, 

dessa utvecklare har tidigare utvecklat drivrutiner till många av Ralinks WLAN-kretsar. 

 GPS 2.1.4.

GPS är en förkortning för Global Positioning System. Det baseras på ett antal satelliter i 

omloppsbana runt jorden som alla har ett atomur för att hålla tiden, denna tid skickar 

de sedan ut via sina radiosignaler. Genom att jämföra flera satelliters tidsstämplar kan 

man med hjälp av tidsstämpeln räkna ut hur långt bort varje satellit är och med hjälp 

av denna information går det att räkna ut en exakt position.  

Det GPS-mottagaren gör att ta emot signaler, räkna ut sin position och sen oftast via 

en seriellport skicka ut denna information till användaren. Mottagaren i denna 

konstruktion fungerar på detta vis men för enkelhetens skull så kopplas den in via USB 

via en ”USB to serial”-krets. Fördelen är att mottagaren kan få sin strömförsörjning via 

USB. 

Via den seriella anslutningen pratar GPS-mottagaren med NMEA-strängar. 

Den vanligaste strängen för GPS är $GPGGA och kan se ut så här: 
 $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

  Tid   Latitude  Longitud 
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 USB Hub 2.1.5.

Då konstruktionen behöver fler USB-utgångar än vad som finns på Beagleboarden så 

behövdes en USB-hub. Denna hub måste vara en aktiv hub d.v.s. att den har egen 

strömförsörjning då beagleboarden inte kan leverera tillräckligt med ström på sin USB-

kontakt p.g.a. USB-standarden. Den måste även vara för USB2.0 då stöd för 1.0 har 

sparats in på Beagleboarden för att förenkla logikkretsarna. 

 Knappsats 2.1.6.

För att få ett fullgott interface till Android behöver man utöver en pekskärm några 

knappar. Dessa knappar ska vara till funktionerna:  

 Home, Minimerar eventuella applikationer så användaren kommer till 

hemskärmen. 

 Back, Har som funktion att gå bakåt i applikationer och menyer och att i många fall 

avsluta dessa. 

 Menu, Används för att få upp alternativa valmöjligheter som inställningsmenyer 

m.m. 

En USB-mus får offra sin elektronik och ger oss 3 knappar som kan knytas i Android till 

dessa funktioner. Eventuellt kan även styrdelen av musen användas som ett styrkors. 
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 Mjukvara 2.2.

 Toolchain 2.2.1.

En toolchain är vad det låter en kedja med verktyg för att skapa något, i detta 

sammanhang kan det vara en texteditor för att skriva programkod i, en kompilator och 

en länkare, eventuellt kan man även ha en debugger. 

Då Beagleboarden inte har lika mycket resurser som en modern dator så är det 

tidsbesparande att ha en toolchain som kan korskompilera, d.v.s. den genererar 

binärfiler som kan köras på en annan processorarkitektur. I detta fall behöver vi en 

toolchain som körs på X86 men genererar binärer för ARM. 

Det är en hel vetenskap att konstruera detta men kort handlar det om att bygga om 

kompilatorn för att kompilera till ARM. 

För att kunna göra detta måste man bygga utöver kompilatorn, gcc i detta fallet, alla 

bibliotek för just ARM. 

Några begrepp som man bör ha koll på: 

 Build. Arkitekturen som man bygger toolchainen på, i detta fall x86 

 Target. Arkitekturen som toolchainen bygger binärer till, i detta fall ARM 

 Host. Arkitekturen toolchainen kör på, i detta fall x86 

Delar som behövs: 

 Binutils. Grundläggande binärverktyg, länkare, assemblerare mm. 

 Libc. C bibliotek. Här finns olika alternativ såsom glibc, uclibc, newlib. 

 Gcc. Samling med kompileringsverktyg 

Det är inte många steg för att bygga en korskompilerare men de kan vara ett problem i 

steg1 som gör att det kraschar i steg4, detta tillsammans med att få faktiskt 

fortfarande bygger egna korskompilerare gör att information om vilka paket som 

funkar med varandra är svårhittad. 

Target säger inte bara vilken arkitektur man använder utan även vilket operativ som 

kommer köras och vilken typ av libc som ska användas. Några exempel för 

Beagleboard: arm-none-linux-gnueabi, arm-none-android-eabi mm. 

Färdiga toolchains 

Det finns färdiga lösningar då det kommer till korskompilerare. 

ARM har själva tagit hjälp av CodeSourcery och de utvecklar en lösning för ARMs 

arkitektur. Denna har fördelen att den är färdigbyggd och finns för både x86 och x64 

och kan generera binärer till ARM. Denna toolchain finns dels som bara verktygen att 

ladda ner gratis eller som delar i mer kompletta paket med utvecklingsmiljöer och 

support. 

Det finns även ett system som används av OpenEmbedded som är baserat på bitbake. 

Det fungerar som så att man tankar ner deras paket med källkod och sen konfigurerar 

man bitbake med en konfigurationsfil. Då sen bitbake körs så bygger den upp en hel 

toolchain med kompilerare, bibliotek mm. Den kan gå så långt att den bygger paket 

med binärer såsom filsystem mm.  
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 Linux 2.2.2.

Linux är ett öppet operativsystem som består av en kärna och en samling 

programpaket. 

Hjärtat i Linux är kärnan som sköter hanteringen av hårdvara och dess resurser, kärnan 

är det första som startas upp av bootloadern. 

Då kärnan startas upp så gås hårdvaran igenom och initieras och sedan lägger sig 

kärnan i bakgrunden och startar upp ett program som heter init. 

Det går via bootloadern ändra så att något annat än just init startas först, detta kan 

vara en vanlig terminal för att ge tillgång till systemet så tidigt som möjligt i 

uppstarten. 

Då init har i uppgift att starta upp alla tjänster och demoner så blir systemet väldigt 

magert om man väljer att starta något annat än init. 

För att applikationer ska ha tillgång till hårdvaran så mappar kärnan upp alla enheter 

som filer i filsystemet i mappen ”/dev”. 

Då det pratas versioner av Linux så brukar det ofta handla om distributioner, som är 

färdiga paket med en Linux-kärna och diverse paket, applikationer och pakethanterare. 

Olika avancerade distributioner finns beroende på vad operativet skall användas till. 
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 Android 2.2.3.

Android utvecklas av Google och är tänkt att konkurrera med operativsystem på 

mobilmarknaden och andra mobila enheter. Källkoden finns tillgänglig i open source 

format under licensformatet Apache 2.0. 

I skrivande stund är det version 2.1 Eclair som är den aktuella versionen dock finns det 

fortfarande många enheter som tillverkarna inte uppdaterat till denna version. 

Nästa version 2.2 Froyo har redan nu börjat leta sig ut till utvecklingstelefonerna. 

Tidigare versioner är 1.0, 1.1 Petit four, 1.5 Cupcake och 1.6 Donut. 

Android är baserat på Linux men ska inte ses som Linux då det enda som är 

gemensamt är större delen av kärnan. 

Kärnan är modifierad med diverse patchar som Google har utvecklat specifikt för 

Android. Hårdvara tas som i Linux hand av kärnan via drivrutiner som antingen 

kompileras in i kärnan eller som lösa moduler, Android kräver dock att dessa 

drivrutiner följer ett visst gränssnitt som inte alltid är kompatibelt med de existerande 

Linuxmodellerna. 

Utöver kärnan så är Android uppbyggt med ett Application Framework. 

Detta bygger på diverse applikationer som har som huvudsyfte att bistå med 

funktionalitet till applikationer, t.ex. positioneringshantering, telefonfunktioner osv. 

Det finns även ett antal bibliotek som utökar funktionsmöjligheterna för en applikation 

ännu mera, såsom grafik-bibliotek för 2d och 3d, krypteringsbibliotek, webkit för web-

hantering, mediafunktioner osv. 

Alla dessa applikationer körs via DalvikVM som är en virtual machine mycket lik 

javaVM fast optimerad för att köras på små inbyggda system, funktioner som 

minneshantering och processhantering lämnas över helt åt den underliggande 

Linuxkärnan då varje applikation som startas får en egen instans av DalvikVM att köras 

i. 
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 Boot 2.2.4.

Att boota beagleboarden kan ske genom lite olika medier, där den vanliga ordningen 

är NAND, USB, UART och slutligen SD/MMC. 

Genom att hålla nere en knapp på kortet kan denna ordning ändras till USB, UART, 

SD/MMC och NAND. Denna knapp är markerad med etiketten ”User”. 

Bootloadern består av tre delar BootRom, Xloader och UBoot. 

BootRom 

Denna del ligger i själva omap3 systemet och är inget som användaren kan 

ändra utan den har i uppgift att ladda upp en MLO från en godtycklig plats. Vart 

denna MLO hämtas från beror på om ”User”-knappen är intryckt eller inte och 

första bästa MLO som hittas laddas. 

Xloader 

Xloader är en nerbantad version av UBoot och denna signeras och döps till MLO 

och lagras i början av det lagringsmedia som den ska ligga på. 

Anledning till detta är att BootRom inte kan adressera så mycket mer minne än 

vad som behövs för Xloadern. 

Det Xloadern sen gör är att ladda in en fullständig UBoot från samma medium 

som Xloadern laddades från. 

UBoot 

UBoot är den del av bootsekvensen som är mest modifierbar under uppstart. 

Denna går att lägga i kommandoläge genom att koppla upp sig via serieporten 

och skicka ett godtyckligt tecken. 

I kommandoläget kan diverse parametrar ändras såsom boot-flaggor, vad som 

ska laddas mm. 

Utöver detta så går det även att flasha in filer i BeagleBoardens NAND-minne för 

permanent lagring av en ny UBoot/Xloader. 

UBoot lagras på lagringsmediet direkt efter MLO. 
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3. Utförande 

 UBoot 3.1.

 Terminal 3.1.1.

För att få kontakt med UBoot så används serieporten på beagleboarden. UBoot pratar 

normalt med 115200 8n1. 

UBoot har ett rudimentärt scriptstöd som ofta används för att sätta upp lite mer 

dynamiska arbeten. Typiska saker är att boota olika system beroende på vad som finns 

tillgängligt, t.ex. om en viss image finns på en speciell plats kan denna bootas som en 

kärna eller kanske rent utav som en ny UBoot. Denna kan sen skrivas direkt till NAND-

minnet vilket leder till enkla sätt att uppgradera olika mjukvaror genom att placera filer 

på olika ställen i filsystemet. 

Vad UBoot gör då det startar upp är att exekvera kommandot boot, det som i princip 

görs är att utföra det script som är definierat i miljövariabeln bootcmd. 

Det scriptet sen gör är att använda UBoot kommandon för att ladda någon form av 

programkod till minnet och sen använda kommandot bootm <adress> för att starta 

programkoden som ligger på den minnesadressen. 

 

 

 

EX1 läser 400000 byte 

från adress 280000 i NAND-minnet och lagrar det på minnesadressen som är 

definierad i miljövariabeln loadaddr. 

Sen med bootm så körs den kod som nu ligger i programminnet.  

 

 

 

EX2 gör samma sak som 

EX1 fast istället för att 

ladda från NAND-minnet så läses en fil från SD/MMC istället som heter uImage. 

EX3 är en miljövariabel som UBoot automatiskt skickar till det den bootar upp, här ges 

boot parametrar till Linux-kärnan. Det som ges i exemplet är saker såsom vart 

konsolerna tar vägen, hur serieporten ska agera, vart root-filsystemet ligger, i detta fall 

på SD-kortets andra partition, grafik-upplösning och vad som ska startas upp som 

första applikation, d.v.s. init. 

 

EX1:  
loadaddr=0x82000000 

bootcmd=nand read ${loadaddr} 280000 400000; bootm ${loadaddr} 

EX3:  
bootargs=mem=128M androidboot.console=ttyS2 console=tty0 console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw init=/init 

rootwait omapfb.video_mode=800x480MR-16@60 

EX2:  
loadaddr=0x82000000 

bootcmd=fatload mmc 0 ${loadaddr} uImage 
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För att se vad för miljövariabler som är satta så använder man kommandot printenv 

och för att sätta en miljövariabel använder man funktionen setenv. Saker som sätts 

med setenv kommer försvinna vid en omstart om man inte använder funktionen 

saveenv för att lagra undan alla miljövariabler permanent. Detta leder till att man kan 

ändra miljövariabler och testa om dessa fungerar utan att riskera att förstöra de redan 

befintliga parametrarna. 

 SD 3.1.2.

BootRom kan starta upp en MLO från ett SD/MMC, för att göra detta måste det dock 

vara partionerat rätt, första partitionen måste vara FAT och det är på denna partition 

som MLO, UBoot m.m. skall ligga på. 

Genom att kopiera över filerna i ordningen MLO, Uboot och övriga på denna 

formaterade partition så kommer BootRom sedan att kunna boota dessa men bara om 

det saknas bootfiler i NAND eller ”User”-knappen är nertryckt vid boot. 

Vad som sedan läggs på övriga partitioner spelar ingen större roll. 

T.ex. kan man låta kärnan ligga på FAT-partitionen och sen ha resten partionerat som 

ext med ett Linux filsystem. Genom att ge kärnan inbyggt stöd för USB Mass Storage 

Devices, USB-minnen, så kan man låta filsystemet vara på ett vanligt USB-minne om så 

önskas. 

Om det eventuellt blivit något fel på Xloader/UBoot i NAND-minnet kan man alltså helt 

enkelt boota direkt från ett SD-kort istället. 
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 NAND 3.1.3.

NAND-minnet är snabbare än SD-kortet därför kan det vara önskvärt att ha så mycket 

som möjligt på detta minne. Då NAND-minnet är på 256MB så kan det rymma utöver 

bootloaders även en Linux-kärna och ett kompakt filsystem. 

Detta är dock någonting som inte lämpar sig för utveckling och laborationer utan är 

mer en slutlig lösning för t.ex. en kommersiell produkt. Anledningen är att det inte 

alltid är trivialt att lägga in saker på NAND-minnet, det är inte överdrivet stort, det går 

inte att byta ut då det tar slut p.g.a. upprepade omskrivningar mm. 

Att byta bootloadern i NAND-minnet görs enklast genom UBoot via ett SD-kort. 

Förslagsvis testas de nya boot-filerna på ett SD-kort så att det är säkert att de faktiskt 

fungerar innan de kopieras över i NAND-minnet. 

I UBoot används kommandon såsom ”fatload” för att ladda en specifik fil från SD-

kortet, 

”nand unlock” för att låsa upp NAND för skrivning, ”nandecc hw/sw” för att ställa om 

felhanteringen skall skötas av mjukvaran eller hårdvaran, ”nand erase” för att nollställa 

från en adress ett visst antal byte, ”nand write” för att skriva från en minnesadress till 

en adress i nand ett visst antal byte. 

 

EX1 visar hur en Xloader och en UBoot 

kopieras från ett SD-kort till NAND-minnet. 

På samma princip kan även en Linux-kärna 

eller annan programkod läggas i NAND. 

 

 

  

EX1 
fatload mmc 0 80200000 x-load.bin.ift 

nand unlock 

nandecc hw 

nand erase 0 80000 

nand write 80200000 0 20000 

nand write 80200000 20000 20000 

nand write 80200000 40000 20000 

nand write 80200000 60000 20000 

fatload mmc 0 80200000 u-boot.bin 

nand unlock 

nandecc sw 

nand erase 80000 160000 

nand write 80200000 80000 160000 
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 Linux 3.2.

Genom att testa olika distributioner har en uppfattning skapats över hur det är att arbeta 

med Linux på Beagleboard.  

Installationen av Linux på Beagleboard skiljer sig inte så mycket mellan de 

distributionerna som testats, det går dock att installera på flera olika sätt. 

Det går att installera en helt färdig version på ett SD-kort och bara tuta och köra eller så 

går det att bygga filsystemet från början och kompilera en egen matchande kärna. 

 Ångström 3.2.1.

Ångström valdes som första distribution då den är rekommenderad att användas som 

ett komma igång system.  

Installationen gjordes på simplaste vis genom att hämta ner alla filer som behövdes 

och dessa lades sen på respektive plats på SD-kortet. 1 

Ångström startades sedan upp och systemet testkördes för att se vad som fungerade. 

Överlag så fungerade allt som det antas ska fungera och systemet klarade till och med 

att visa högupplöst film. 

 Debian 3.2.2.

Ett Debian rootfilsystem byggdes på en vanlig pc med hjälp av verktyget debootstrap. 

Debootstrap ges parametrar för vilket arkitekturträd som ska användas och vilken 

version. Det som användes var arkitekturen armel och versionen Lenny. 

Då debootstrap var färdig så lades hela paketet på SD-kortets ext-partition och 

beagleboarden startades upp. 

Det som redan låg på SD-kortet var det som fanns sedan tidigare tester med Ångström, 

d.v.s. bootloader och en Linux-kärna på fat-partitionen. Ext-partitionen var dock 

formaterad. 

Vid första uppstarten så stoppades boot-sekvensen via serie-terminalen och boot-

parametrarna i uboot modifierades med att ändra init-flaggan till att starta ett root-

shell istället för att starta init som vanligt. 

Detta root-shell användes för att konfigurera upp några viktiga delar såsom fstab, 

rootlösenord mm. Avslutningsvis så körs debootstrap en gång med flaggan second-

stage för att färdigställa filsystemet. Boot-parametrarna ändrades tillbaka så init-

flaggan pekade på init igen för att systemet skulle fungera normalt. 

Ett rudimentärt Debian system ska nu vara installerat, genom att använda modulen 

g_ether så kunde systemet få nätverk via USB OTG-porten. 

Då apt-get verktyget är ett av paketen som installeras vid debootstrap så användes 

detta för att installera de applikationer som ansågs behövas. 

Paket för utveckling av bl.a. Linuxkärnan installerades. 

Genom att kompilera nya kärnor direkt på Beagleboard så undveks eventuella problem 

som kan uppstå p.g.a. korskompilering. 

                                                      
1
 http://elinux.org/BeagleBoardBeginners#Writing_the_.C3.85ngstr.C3.B6m_image_into_the_SDcard_and_finally_booting_GNU.2FLinux 
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 Ubuntu 3.2.3.

En kärna kompilerades från senaste tillgängliga källkoden på kernel.org. 

Kompileringen skedde med hjälp av en egenkompilerad toolchain. 

Kärnan och boot-loader lades som vanligt på fat-partitionen. 

Rootfilsystemet skapades med hjälp av programmet rootstock via en Ubuntu-maskin. 

Rootstock fungerar på ett liknande sätt 

som debootstrap. 

Rootstock genererar en tar-boll som sedan 

packades upp på ext2-partitionen. 

Argument såsom ”–seed” används för att 

definiera specifika paket som önskas. 

Genom att som i exemplet ange paketet ”xubuntu-desktop” så kommer utöver detta 

paket även alla paket som behövs installeras. 

 Dlink DWA-140 3.2.4.

Den befintliga modulen i kärnan för denna moduls chip, rt2870, fungerar mycket dåligt 

och var tvungen att bytas till en annan. Denna version togs direkt från Ralinks hemsida.  

Att korskompilera denna drivrutin var inte trivialt då makefilen helt enkelt inte var 

komplett för det. Det som gjordes var helt enkelt att tvinga make att använda 

korskompileraren istället för vanliga gcc genom att byta sökvägen i Makefile.2 

Förhoppningsvis så kommer stödet i kärnan utvecklas med tiden då en bättre drivrutin 

är under utveckling via http://rt2x00.serialmonkey.com. 

 Mimo UM720-S 3.2.5.

Denna teknik har funnits tillräckligt länge nu för att ha tagit sig in i Linux-kärnan, dock 

är de experimentella och återfinns under ”staging drivers”. För att kompilera in stöd 

för Displaylink så går man in och letar reda på udlfb-modulen och aktiverar den. 

Även touchpanelen finns det färdigt stöd för i kärnan dock behöver den kalibreras för 

att fungera som önskat. Hur den kalibreras skiljer sig mycket mellan vilket system som 

används för att hantera input devices. I Debian gjordes detta direkt i Xorg.conf medans 

i Ubuntu var det inte lika trivialt då diverse externa applikationer var tvungna att 

användes för att prata direkt med systemet. Anledning till detta är att i Debian 

användes Evtouch och Ubuntu använder sig av Evdev. Försök att använda Evtouch i 

Ubuntu gjordes men ledde till låsningar av operativet. 

  

                                                      
2
 http://yet-another-problem.blogspot.com/2010/02/gumstix-overo-fire.html 

sudo rootstock \ 

        --fqdn myhostname \ 

        --login ubuntu \ 

        --password temppwd \ 

        --imagesize 2G \ 

        --seed xubuntu-desktop 
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 Android 3.3.

 Rowboat 3.3.1.

Det finns två sätt att lägga in Rowboat på en beagleboard där egentligen bara ett 

alternativ är användbart, det första är att lägga in färdiga avbilder och det andra är att 

kompilera allting själv från källkod. 

För att ens kunna lägga till enheter som wlan mm så måste man använda sig av den 

senare lösningen, d.v.s. kompilera allt själv. 

Genom att ladda ner källkoden från deras git-baserade system så fås en miljö som har 

allt som kan tänkas behövas. 

Då källkoden ska laddas ner går det att specificera vilken version av Android som ska 

användas och om DSP-funktionen skall användas eller inte. 

För att kompilera källkoden används make som i vilket projekt som helst men flaggan 

”TARGET_PRODUCT” skall vara satt till ”beagleboard” och flaggan 

”TARGET_BUILD_VARIANT” förslagsvis till ”tests”. 

Detta kommer att bygga ett rootfilsystem som sedan med hjälp av ett script görs till en 

tar-boll som sedan kan packas upp på ext-partitionen, anledningen till detta är för att 

inte förstöra filrättigheterna. 

Kärnan byggs som man normalt bygger den, fast både källkod, defconfig och 

korskompilerare medföljer i paketet. 3 

För att lägga till egen kod för drivrutiner och ändra diverse flaggor då systemet ska 

kompileras kan ändringar och tillägg göras i ”vendor/ti/beagleboard/BoardConfig.mk” 

Undermappar i denna mapp kan skapas för enskilda drivrutiner, för att en drivrutin i en 

sådan mapp skall kunna kompileras måste en fil ”Android.mk” finnas där information 

finns om vad som finns i mappen och hur den skall byggas. 

  

                                                      
3
 http://code.google.com/p/rowboat/wiki/ConfigureAndBuild 
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 Mimo UM720-S 3.3.2.

Väldigt lite tid lades på att få just Displaylink-delen att fungera då en redan fungerande 

lösning finns på denna sida. 
http://sites.google.com/site/voyageofbeagleboard/Home/displaylink-for-android 

Det som gjordes var att kopiera drivrutinen från det projektet och de inställningar för 

kärnan som behövdes. Resterande bitar i lösningen hoppades över då de bara är för att 

ge virtuella knappar till funktionerna home, menu och back. 

Touchpanelen fanns det stöd i kärnan för sedan innan men då android inte använder 

sig av någon kalibrering utan bara skalar koordinaterna drivrutinen ger ut till 

skärmupplösningen behövdes det att kalibreringen skedde i drivrutinen. 

Detta gjordes i filen ”kernel/drivers/input/touchscreen/usbtouchscreen.c”. 

Chippet som används går under delen i drivrutinen märkt E2I. 

Genom att ändra max- och minvärdena drivrutinen rapporterar till Android så 

kalibrerades panelen godtyckligt. Utöver kalibreringen så behövdes även y-axeln 

speglas genom att i drivrutinen helt enkelt ta det högsta värdet som Y kan anta och dra 

ifrån värdet panelen anger. Summan anges sedan som y-koordinat. 

Denna del bestod mycket av att kompilera, testa, ändra och kompilera om. 

  

http://sites.google.com/site/voyageofbeagleboard/Home/displaylink-for-android
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 Knappsats 3.3.3.

För att kunna navigera på ett enkelt sätt i ett Androidsystem, så finns det 3st knappar 

som är standard "HOME", "MENU" och "BACK". Finns 2 sätt att implementera dessa 

knappar, via mjukvara(virtuella knappar) eller hårdvara(fysiska knappar), då de 

virtuella knapparna i Rowboat ej fanns implementerade så fick det bli fysiska knappar 

för detta projekt.   

I Rowboat finns dessa knappar mappade till tangentbord och mus, då projektet var 

tänkt att användas i en bil så var det opraktiskt att använda detta. För att lösa 

problemet på ett smidigt sätt så byggdes musen om till 3-knappar, som fästes på 

skärmen. Dock så var det bara Menu-knappen som var mappad till musen, så ett litet 

ingrepp i filen 

”/frameworks/base/services/java/com/android/server/KeyInputQueue.java” blev 

nödvändigt där if-satsen för musen modifierades.  

Kod för Home-knapp

 
Det som ändrades för de andra knapparna var RawInputEvent, KEYCODE, samt att 

koden för själva kulan togs bort. Sedan var det bara att kompilera Rowboat. 

  

// Trackball (mouse) protocol: press down or up. 

} else if (ev.scancode == RawInputEvent.BTN_LEFT) { 

 if ((classes&RawInputEvent.CLASS_MOUSE) != 0) { 

  boolean down = (ev.value != 0); 

  if (down) 

   di.mKeyDownTime = curTime; 

  addLocked(di, curTime, ev.flags, 

   RawInputEvent.CLASS_KEYBOARD, 

   newKeyEvent(di, di.mKeyDownTime, curTime, down, 

    KeyEvent.KEYCODE_HOME, 0, scancode, 

((ev.flags & WindowManagerPolicy.FLAG_WOKE_HERE)!= 0) 

     ? KeyEvent.FLAG_WOKE_HERE : 0)); 

 } 
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 GPS 3.3.4.

För att få GPS-modulen att fungera var vi tvungna att se till att drivrutiner för ”USB till 

serie”-chippet kompilerades in i kärnan. 

Med detta gjort så dök ttyUSB0 upp i ”/dev”, genom att använda verktyget cat så 

kunde ett enkelt funktionstest göras för att säkerställa att GPS-modulen fungerade. 

Android vill dock inte lyssna på den biten att det finns en GPS på en serieterminal, utan 

Android kräver ett eget gränssnitt skall vara implementerat. 

Det som gjordes var att modifiera en drivare från en annan portning som även den 

baserades på en GPS-modul via en seriell terminal. 

Den lösningen är i sin tur baserad på en emuleringsdrivrutin QEMU. 

För att kompilera in drivaren i Android lades raden ” BOARD_GPS_LIBRARIES := libgps” 

in i BoardConfig.mk. 

En ny mapp ” vendor/ti/beagleboard/gps/” skapades där filerna ”usb_gps.c” och 

”Android.mk” lades. 

I ”Android.mk” specificerades det upp vad biblioteket som ska byggas skall heta, i detta 

fall ”libgps”, vad filen/filerna med källkoden heter och vilka eventuella bibliotek som 

behövs för att kompilera. 

För att säkerställa att inga problem skulle uppstå lades det till lite i 

”/vendor/ti/beagleboard/init.rc”. 

 
Android stöder A-GPS där A står för Assisted. Genom att skicka information till GPS-

modulen vart enheten på ett ungefär befinner sig så kan uppstarten av GPS-modulen 

ske mycket snabbare då den vet på ett ungefär vilka satelliter den ska leta efter. 

Drivrutinen som används har inte implementerat stöd för detta men säger dock till 

Android att den kan hantera det, i slutändan så väljer Android att köra i det här läget 

och drivrutinen väljer att inte skicka någon position överhuvudtaget till Androids 

positionstjänst.  

För att gå runt detta så ändrades det i Androids framework så att än vad drivrutinen 

säger den klarar så väljer Android att inte använda A-GPS utan vanlig GPS. 

Filen som dessa ändringar gjordes heter 

”frameworks/base/location/java/com/android/internal/location/GpsLocationProvider.java” 

I funktionen startNavigating() så ändrades det så att vad än if-satsen ger så sätts 

positionMode till GPS_POSITION_MODE_STANDALONE. 

  

chmod 777 /dev/ttyUSB0 

setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 
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 Dlink DWA-140 3.3.5.

Den officiella drivrutinen användes och korskompilerades som en modul på samma 

system som kärnan byggdes på. För att kontrollera att denna kompilerades som den 

skulle så provades modulen med insmod och rmmod. 

Android skiljer sig här mot Linux då wlan styrs helt via wpa_supplicant även om nätet 

är okrypterat. På grund av detta så måste wpa_supplicant kompileras rätt då Android 

kompileras.  

I BoardConfig.mk sätts flaggorna:  

 ”BOARD_WPA_SUPPLICANT_DRIVER” := AWEXT 

 ”WIFI_DRIVER_MODULE_PATH” := /system/lib/rt2870sta.ko 

 “WIFI_DRIVER_MODULE_NAME” := rt2870sta 

Detta leder till att wpa_supplicant kommer att byggas med AWEXT som är en 

modifierad version av WEXT som löser en del problem som WEXT har med wlan-

drivrutiner som inte är designade för Android till en början.  

Module_patch sätts till vart wpa_supplicant ska leta efter modulen till wlan-kortet och 

module_name är vad den ska leta efter vid lsmod då den ska avmonteras. 

Några konfigureringar måste sättas i ”external/wpa_supplicant.conf” 

 ctrl_interface: 

denna sattes till ”ctrl_interface=DIR=/data/system/wpa_supplicant/ 

GROUP=wifi” 

 update_config: 

Sätts till 1 

För att all kommunikation mellan wpa_supplicant, Android och drivrutinerna så måste 

diverse mappar finnas och ha rätt rättigheter satta, detta görs genom att lägga till 

dessa i ”vendor/ti/beagleboard/init.rc” 

 
Dessa ändringar fungerar i detta projekt men är inte optimala då det kommer till 

säkerhet, anledningen till detta är att tiden inte räckt till för att putsa saker som detta.  

 

 

 

 

chmod 0777 /system/etc/wifi 

chmod 0666 /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf 

chown wifi wifi /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf 

mkdir /data/misc/wifi 0777 wifi wifi 

mkdir /data/misc/wifi/sockets 0777 wifi wifi 

chmod 0777 /data/misc/wifi 

chmod 0666 /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 

chown wifi wifi /data/misc/wifi 

chown wifi wifi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 

mkdir /data/system/wpa_supplicant 0777 wifi wifi 

chmod 0777 /data/system/wpa_supplicant 

chown wifi wifi /data/system/wpa_supplicant 
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Nästa steg är att se till att wpa_supplicant-tjänsten startas, även detta görs via 

”/vendor/ti/beagleboard/init.rc” 

 
Parametern –D säger vilken drivare som skall användas, i detta fallet awext, -i är 

interfacet dvs ra0, -c är sökvägen till wpa_supplicant.conf. 

På samma sätt måste dhcp-clienten läggas till. 

 
Mycket hjälp då det kommer till att porta wlan-drivrutiner går att hitta på 

http://blog.linuxconsulting.ro/2010/04/porting-wifi-drivers-to-android.html 

Ett problem som stöttes på då wlanet fungerade var att kärnan emellanåt valde att 

krascha. Genom att läsa i terminalen så kunde felet lokaliseras i funktionen 

tcp_v4_nuke_addr i ”kernel/net/ipv4/tcp_ipv4.c”. 

I nyare versioner av Linux-kärnan har just denna funktion blivit uppdaterad en hel del, 

detta ledde till att den nyare versionen av funktionen kopierades in i existerande 

kärnan istället. Detta ledde till att kärnan slutade krascha och systemet blev stabilt 

igen. 

Lösningen i sig är inte bra då den kan få oanade konsekvenser som är mycket svåra att 

förutse. 

 

  

  

service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant -dd \ 

–Dawext -ira0 -c /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf 

group system wifi inet 

disabled 

oneshot 

service dhcpcd /system/bin/dhcpcd ra0 

group system dhcp 

disabled 

oneshot 

http://blog.linuxconsulting.ro/2010/04/porting-wifi-drivers-to-android.html
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 Toolchain 3.4.

Steg 1: Binutils 

Vid konfigureringen som man måste göra innan man kan kompilera så anger man till 

vilken target-typ som ska byggas, flaggan target=<mål> används där <mål> sätts till t.ex 

arm-none-linux-gnueabi. 

Utöver denna flagga finns det många fler som man kan behöva ändra för att komma 

igenom alla steg. Efter man konfigurerat så ska man kompilera. 

Steg2: Gcc 

Nu ska en så kallad bootstrap-gcc byggas denna är väldigt simpel och kan på sin höjd 

bygga en kärna men sällan en applikation. 

På samma sätt som binutils konfigurerar man gcc med ”target=<mål>” som ska vara 

samma under alla steg. Utöver detta måste man länka in headers med ”with-

headers=<mapp>” 

Här anges sökvägen till include-mappen i newlib. Även flaggan ”with-newlib” används för 

att markera att newlib skall användas. Gcc kompileras sedan via ”make all-gcc”. 

Steg3: Newlib 

Newlib konfigureras och byggs mer eller mindre likadant som binutils med flaggan 

target=<mål>. 

Steg4: Gcc 

Avslutningsvis så kompilerar man en slutgiltig gcc, vid konfigureringen denna gång så är 

”target” och ”with-newlib” de som används. Kompileringen startas med bara ”make” 

denna gång. 

Om allt gått bra så bör nu en korskompilerande gcc finnas. 

 

Dessa steg leder oftast till en fungerande korskompilator men problem uppstår mer som 

regel än undantag. Problemen som kan uppstå är allt för många och beror på många 

olika faktorer såsom versioner av de olika delarna och version av kompilatorer och 

operativsystem. 

Den smidigaste vägen att gå är att bygga ett script som automatiserar själva 

kompileringen och konfigureringen som man sen gör små modifikationer i då problem 

uppstår.  

Lösningen till problemen får man helt enkelt leta sig till via diverse sökmotorer på 

internet då felmeddelandena som fås från kompileringen inte alltid är självklara. 

Versionerna som valdes att användas var: 

Gcc = 4.4.4 

binutils = 2.20.1 

newlib = 1.18.0  
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4. Resultat 

 Linux 4.1.

Installationen av Linux på Beagleboard var lättare än förväntat, det var inte lika enkelt 

som på en modern PC men nästan. 

Då systemet är igång så fungerar en Beagleboard minst lika bra att dra runt en 

arbetsmiljö i som valfri lite äldre PC, dock är det kanske inte alltid ett lika användarvänligt 

val. 

Då det kommer till kompilera en kärna till Beagleboard så är det inte svårare än att 

kompilera till en vanlig PC, ser man bara till att under arkitektur välja arm, omap och 

Beagleboard så kommer kärnan sen att tuta och köra utan några problem. 
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 Toolchain 4.2.

Genom att bygga ett shell-script så automatiserades processen att bygga en toolchain 

där paketversioner går att ändra smidigt. 

Olika paketversioner testades tills en kombination som kompilerades hittades, denna 

valdes sedan att användas genom projektets gång. 

I slutändan har vi dock alltid känt oss säkrast då vi använt oss av CodeSourcerys 

kompilator. 

 Utbildningsplattform 4.3.

Vi anser att Beagleboard är ett bra alternativ för kurser inom Embedded Linux då den har 

modern hårdvara till ett mycket bra pris.  

Den är även jämförelsevis lätt att jobba mot då inget är onödigt krångligt, detta 

kombinerat med att den är väldokumenterad och att det finns mycket projekt på 

internet riktade mot plattformen leder till att den blir ännu mer intressant i 

utbildningssyfte. 

Konkurrerande plattformar är antingen mindre kompetenta eller dyrare i inköp. 

Vi anser även att priset är attraktivt för studenter då de kanske kan tänka sig köpa en 

egen Beagleboard att ha hemma till diverse projekt. 
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 Android 4.4.

Under projektets gång har fokus alltid legat på att lösa problem som uppstår på ett bra 

sätt för att minimera möjligheten till konstiga buggar i systemet, dock har tiden inte räckt 

till att göra ordentlig buggtestning av systemet. 

De sista veckorna kom vi till insikt att ett projekt som detta är mycket mer tidskrävande 

än vad vi trodde under projektplaneringen.  

”Minimalt med buggar.” – Inga buggar vi upptäckt under utvecklingen som är kvar. 

 

Projektet började med att vi använde oss av en WIFI-dongel, den hängde med hela vägen 

då vi inte ansåg vi hade tid att lägga på utvärdering och test av en 3G-dongel eller en 

GSM-modul.  

Drivrutinerna till WIFI-dongeln fanns redan i Linuxkärnan men var av undermålig kvalité 

så nya från tillverkarna användes och implementerades i Androids ramverk. 

”Enheten skall ha internetaccess via WIFI och/eller mobilt internet.” – Många timmar 

webradio har spelats under projektets gång för att säkerställa stabilitet. 

 

Användargränssnittet ligger helt på skärmen och tre fysiska knappar på dess kant. 

Dessa knappar upptäckte vi behövdes för att smidigare kunna nå vissa funktioner och 

underlätta navigering i menyer. 

”Enda gränssnittet för användaren skall vara touchskärmen men andra 

administrativa gränssnitt skall finnas t.ex. terminal via serieporten eller ssh.” – All 

utveckling har skett över terminalen på seriellporten och ssh-demonen via WIFI. 

 

En motgång som vi stötte på som inte vi hade möjlighet att lösa var att Googles 

applikationer såsom Google maps, Google market m.m. kräver licensiering för att 

fungera.  

I slutändan valde vi att använda oss av andra applikationer som ersätter funktionaliteten 

från Googles applikationer. 

”Google maps skall fungera med GPS-enheten för positionering.” – Vi använde oss av 

appen Waze istället för Google maps för navigering. Appen RMaps användes som 

komplement då Waze bara är till för navigering. 

 

I det hela anser vi att vi nått majoriteten av målen, de vi inte nått till fullo har vi istället 

hittat andra lösningar till som leder likvärdigt eller bättre resultat. 
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 OBDII-Fordonsintegration 4.4.1.

Då tiden tog slut har det bara teoretiskt funderats på denna bit men i slutändan har vi 

kommit fram till att den bästa lösningen vore att implementera en blåtandsmodul i vår 

konstruktion. 

Denna paras sedan med en OBDII-blåtandsmodul som sitter i fordonets diagnostikport. 

Anledningen till denna lösning är att applikationer kan prata med blåtandsenheter 

genom API men har inga möjligheter att kommunicera via USB- eller serieporten. 

En alternativ lösning vore en seriell anslutning till diagnostikporten och en 

serverdemon som körs på hårdvaran i bakgrunden som en applikation kan nå som en 

vanlig webbserver. 

En dylik lösning skulle dock kräva att inte bara servern programmeras av oss utan även 

applikationen. Då det redan finns applikationer som pratar med OBDII-

blåtandsmoduler så anses detta inte vara en vettig lösning. 
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5. Rekommendationer 

 Toolchain 5.1.

Att göra en egen korskompilerare är lärorikt och ger en bra kunskap om hur en sådan 

fungerar, dock är det inget som vi rekommenderar att använda sig av vid större projekt 

där vi anser att CodeSourcerys kompilator är den mest lämpliga då den är väl utvecklad 

och mycket snabb och enkel att komma igång med. 

OpenEmbeddeds bitbake är något som säkerligen är kraftfullt och effektivt om man 

sätter sig in i hur det fungerar och konfigureras men vi anser att det inte är ett alternativ 

om bara en korskompilator erfordras. 

 Beagleboard 5.2.

Beagleboard är en mycket trevlig liten sak som kan användas till mycket. 

Hela konceptet är intressant att hålla på med och nya versioner är redan på väg. 

En uppdaterad version ”Beagleboard-xM” har börjat leta sig ut på marknaden och 

erbjuder bättre prestanda och något som vi saknade, en ethernetkontakt. 

Priset är i slutändan likvärdigt med version C4 vi använt oss av så här rekommenderar vi 

att sikta på den nya versionen xM. 

För framtiden vill vi dock rekommendera nästa generation, denna bygger på omap4 och 

heter Pandaboard. 

Skillnaderna är att man får en modernare krets som bl.a. har dubbla processorkärnor och 

integrerad WIFI och Bluetooth. 

Dock bör man låta barnsjukdomarna lösas innan man funderar på en dylik. 
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7.  Bilagor 

 Script.sh - Toolchain 7.1.
#! /bin/sh 

#Created by Robert Bengtsson-Ã–lund 2010-05-05 

#Should work on Ubuntu 10.4 

 

 

bash=`/bin/sh --version | grep bash` 

if [ -z "$bash" ]; then 

 echo "no bash" 

 exit  

fi 

 

export gcc_version=4.4.4 

export binutils_version=2.20.1 

export newlib_version=1.18.0 

export src_dir=$(pwd) 

export build_dir=$(pwd)/build 

#export target=arm-linux-gnueabi 

#export target=arm-none-eabi 

export target=arm-android-eabi 

export prefix=$(pwd)/tools 

export tradar="-j 2" 

export PATH="$PATH:${prefix}/bin" 

 

grep=`echo "$*" | grep 'clean'` 

if [ "$grep" ]; then 

 echo "cleaning" 

 rm -rfv $build_dir/* 

 exit 

fi 

 

grep=`echo "$*" | grep 'download'` 

if [ "$grep" ]; then 

 rm -f gcc-${gcc_version}.tar.bz2 

 rm -f binutils-${binutils_version}.tar.gz 

 rm -f newlib-${newlib_version}.tar.gz 

 

 rm -rf gcc-${gcc_version} 

 rm -rf binutils-${binutils_version} 

 rm -rf newlib-${newlib_version} 

 

 #ta ner filer 

 #kommentera bort om filerna redan tankats fÃ¶r att spara tid  

 wget ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/languages/gcc/releases/gcc-4.4.4/gcc-

${gcc_version}.tar.bz2 

 wget http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-${binutils_version}.tar.gz 

 wget ftp://sources.redhat.com/pub/newlib/newlib-${newlib_version}.tar.gz 

 

 #packa upp 

 #kommentera bort om filerna redan packats upp fÃ¶r att spara tid  

 tar jxvf gcc-${gcc_version}.tar.bz2 

 tar xvf binutils-${binutils_version}.tar.gz 

 tar xvf newlib-${newlib_version}.tar.gz 

 

 else  

  echo "Skipping downloads and untaring" 

 

fi 

 

#skapa mappar 

mkdir -p $prefix 

mkdir -p $build_dir 

mkdir -p build/binutils 

mkdir -p build/gcc 

mkdir -p build/newlib 

 

#blÃ¥ 

echo -e "\033[44;37;5m" 

 

grep=`echo "$*" | grep 'no_binutils'` 

if [ -z "$grep" ]; then 

 #binutils 
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 cd build/binutils 

 ${src_dir}/binutils-${binutils_version}/configure \ 

  --target=$target \ 

  --prefix=$prefix \ 

  --enable-interwork \ 

  --enable-multilib \ 

  --with-gnu-as \ 

  --with-gnu-ld \ 

  --disable-nls 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo $error 

  if [ $error = 127 ]; then 

   echo "seems like some files are missing, do a \"${0} clean; ${0} download\"" 

   echo -e "\033[0m" 

   exit $error 

  fi 

  echo "crash in binutils configure" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make $tradar 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo $error 

  echo "crash in binutils make" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make install 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in binutils install" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 cd ../.. 

  

 else 

  echo "skipping binutils" 

fi 

#lila 

echo -e "\033[45;37;5m" 

grep=`echo "$*" | grep 'no_gcc_one'` 

if [ -z "$grep" ]; then 

 #gcc fÃ¶rsta vÃ¤ndan 

 cd build/gcc 

 ${src_dir}/gcc-${gcc_version}/configure \ 

  --target=$target \ 

  --prefix=$prefix \ 

  --enable-interwork \ 

  --enable-multilib \ 

  --enable-languages="c" \ 

  --with-newlib \ 

  --with-headers=${src_dir}/newlib-${newlib_version}/newlib/libc/include \ 

  --disable-shared \ 

  --with-gnu-as \ 

  --with-gnu-ld  

 export error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  if [ $error = 127 ]; then 

   echo "seems like some files are missing, do a \"${0} clean; ${0} download\"" 

   echo -e "\033[0m" 

   exit $error 

  fi 

  echo "crash in gcc(round one) configure" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make $tradar all-gcc 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 



Android och Linux på Beagleboard V1.0 

 

30 22 Mars 2011 
 

  echo "crash in gcc(round one) make all-gcc" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make install-gcc 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in gcc(round one) install-gcc" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 cd ../.. 

 

 else 

  echo "skipping gcc first run" 

fi 

 

#turkos 

echo -e "\033[46;37;5m" 

grep=`echo "$*" | grep 'no_newlib'` 

if [ -z "$grep" ]; then 

 #newlib 

 cd build/newlib  

 ${src_dir}/newlib-${newlib_version}/configure \ 

  --target=$target \ 

  --prefix=$prefix \ 

  --enable-interwork \ 

  --enable-multilib \ 

  --with-gnu-as \ 

  --with-gnu-ld \ 

  --disable-nls 

 export error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  if [ $error = 127 ]; then 

   echo "seems like some files are missing, do a \"${0} clean; ${0} download\"" 

   echo -e "\033[0m" 

   exit $error 

  fi 

  echo "crash in newlib configure" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make $tradar 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in newlib make" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make install 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in newlib install" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 cd ../.. 

 

 else 

  echo "skipping newlib" 

fi 

 

#gul 

echo -e "\033[43;37;5m" 

grep=`echo "$*" | grep 'no_gcc_two'` 

if [ -z "$grep" ]; then 

 #gcc andra gÃ¥ngen 

 rm -rf build/gcc 

 mkdir -p build/gcc 

 cd build/gcc 

 ${src_dir}/gcc-${gcc_version}/configure \ 

  --target=$target \ 
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  --prefix=$prefix \ 

  --enable-interwork \ 

  --enable-multilib \ 

  --enable-languages="c,c++" \ 

  --with-newlib \ 

  --disable-shared \ 

  --with-gnu-as \ 

  --with-gnu-ld 

 export error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  if [ $error = 127 ]; then 

   echo "seems like some files are missing, do a \"${0} clean; ${0} download\"" 

   echo -e "\033[0m" 

   exit $error 

  fi 

  echo "crash in gcc(round two) configure" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make $tradar 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in gcc(round two) make" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 

 make install 

 error=$? 

 if [ $error != "0" ]; then 

  echo "crash in gcc(round two) install" 

  echo -e "\033[0m" 

  exit $? 

 fi 

 cd ../.. 

 

 echo "Congratulations! You should now have a ${target} toolchain in ${prefix}/bin" 

 

 else 

  echo "skipping gcc final build" 

fi 

#normal 

echo -e "\033[0m" 

 

 


