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Informações Gerais



Cleiton Bueno

❖ Proprietário da B2Open Systems

❖ Trabalho desde 2005 com Linux e 2012 com Linux Embarcado

❖ Participamos de projetos com Linux Embarcado em IoT, Indústria 4.0, 

Equipamento Médico, Agro, Telecom, Radar entre outros

❖ Atualmente trabalhamos muito com Yocto Project e aplicações em C, 

C++ e Python



Agenda

❖ Dia 1 - Introdução Linux Embarcado, BuildSystem Yocto 
Project e primeiro build

❖ Dia 2 - Estudo das layers e criando a própria camada, 
customizando DISTRO, MACHINE e IMAGE

❖ Dia 3 - Criando Receitas, Receitas de Aplicações, 
Receitas com Serviços, Adicionando Usuarios, rotinas 
para executar no final da geração da imagem



Material do Treinamento

vi.pdf - Ajuda sobre uso do comando vi/vim

shell.pdf - Principais comandos utilizados em Shell Script

Requisitos.pdf - Requisitos do Sistema para realizar ao treinamento

SlidesYP.pdf - Slides do treinamento

Laboratorio.pdf - Todas as práticas e exemplos do Treinamento

Dockerfile - Arquivo docker para preparar o Container do treinamento



Laboratório

❖ Container Docker

❖ Todas práticas e exercícios serão dentro do Container 

disponibilizado via Dockerfile para preparação do Treinamento

❖ Uma das principais vantagens possui o mesmo 

ambiente/versões/configurações em diferentes Distribuições Linux

❖ Fácil de compartilhar com demais colaboradores



Participe!

❖ Não hesite em perguntar

❖ Sua dúvida pode ser uma questão generalizada

❖ Ajuda o instrutor a formatar melhor a explicação ou das mais 

ênfase no tópico

❖ Durante os exercícios da prática qualquer erro ao reproduzir 

comunique o Instrutor



Hardware - BeagleBone Black

Processador TI Sitara XAM3359AZCZ100, 1GHZ

2x PRU 32-bit microcontrollers

Memória RAM 512MB DDR3L

4GB 8-bit eMMC OnBoard

Controlador Ethernet 10/100

46 pinos GPIO

HDMI

4x USB 2.0

USB Host

Micro SD

Mais informações: Beaglebone Black

https://github.com/beagleboard/beaglebone-black/wiki/System-Reference-Manual


Hardware - Toradex Colibri iMX6

NXP/Freescale i.MX6S   – Solo Core,   256MB RAM e 4GB eMMC

NXP/Freescale i.MX6DL – Dual Core,  512MB RAM e 4GB eMMC

ARM Cortex-A9 (800MHz ~ 1GHz)

5x UART’s, 4x SPI, 3x I2C, 2x CAN, 4x PWM

>150 GPIO’s

GPU Vivante GC880

Video Decode (MJPEG, MPEG-4, H.264, H.263, DivX, VC1, MPEG-2)

Video Encode (MJPEG, MPEG-4, H.264, H.263)

Micro SD

Mais informações: Toradex Colibri iMX6

https://www.toradex.com/pt-br/computer-on-modules/colibri-arm-family/nxp-freescale-imx6


Hardware - Toradex BaseBoard IRIS

Alimentação 6-27V DC

1x USB Host

1x USB OTG

3x UART’s RS232

4x PWM

1x Ethernet

1x LVDS, 1x HDMI (Conector DVI), 1x VGA (Conector DVI)

1x RTC na placa

1x uSD

>25 GPIO’s

Mais informações: Toradex IRIS Carrier Board

https://www.toradex.com/pt-br/products/carrier-board/iris-carrier-board


Hardware - RaspberryPI3

Processador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC de 64 bits

Memória RAM 1GB LPDDR2 SDRAM

Conectividade Sem Fio 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac  e Bluetooth 4.2 BLE

Conectividade de rede: Gigabit Ethernet via USB 2.0

Portas: GPIO 40 pinos

HDMI

4x USB 2.0

CSI (câmera Raspberry Pi)

DSI (Display)

Micro SD

Mais informações: RaspberryPI Documentation

https://www.raspberrypi.org/documentation/


Hardware - MYIR MYC-Y6ULX

Processador NXP iMX 6UL/6ULL ARM Cortex-A7

Memória RAM 256MB DDR3 SDRAM

Memória Armazenamento 256MB Nand Flash

Conectividade de rede: FAst Ethernet 10/100

8x UART’s

2x CAN

1x LCD 24-bit Parallel

2x ADC

2x SDIO

USB 2.0 HS/FS / USB OTG

Mais informações: MYC-Y6ULX CPU Module

http://www.myirtech.com/list.asp?id=572


Hardware - MYD-Y6ULX-CHMI

Alimentação 12V-24V DC/1.5A

1x USB Host

1x USB OTG

1x UART’s RS232

1x Serial RS475

1x Serial Debug

1x Ethernet

Display 7” TFT-LCD (800 x 480)

TouchScreen Capacitivo

1x RTC na placa

1x MicroSD

1x Buzzer

>97 GPIO’s

Mais informações: MYD-Y6ULX-CHMI Display Panel

http://www.myirtech.com/list.asp?id=604


Itens adicionais

Conversor USB-Serial TTL 3v3

MicroSD >8GB

https://www.olimex.com/Products/Components/Cables/USB-Serial-Cable/USB-SERIAL-F/


Ambiente de 
Desenvolvimento



Ambiente de Desenvolvimento

❖ Use a Distribuição Linux de sua preferência: Debian, Ubuntu, Mint, 
Fedora, CentOS, Arch, …

❖ Container Docker ao invés de Máquina Virtual, fácil de reproduzir, 
compartilhar e com menos recursos

❖ Todas ferramentas utilizadas são open-source

❖ Ambiente 100% Linux



Ambiente de Desenvolvimento

Host - Computador de Desenvolvimento

Target - Placa Alvo, Kit de Desenvolvimento

SoC

RAM

FLASH

Ethernet

USB-Serial

Wireless

HOST TARGET



Ambiente de Desenvolvimento

Durante o treinamento tudo é feito no terminal, algumas 
orientações de uso a seguir:

$ 
 

● Terminal como usuário comum (restrições de comandos)

# 
 

● Terminal como super-usuário (sem restrições de comandos/permissões)

$ sudo  ifconfig eth0 down
 

● Executando comandos root como usuario comum com sudo



Introdução ao 
Linux Embarcado



Linux Embarcado



O que é Linux 
Embarcado?

Falar de Linux Embarcado é o 
mesmo de uma Distribuição Linux 
utilizada em Desktop ou Servidores, 
no entanto, na maioria das vezes 
com propósito bem definido e uma 
pilha de recursos definidas e 
resolvidas! 



O que é Linux 
Embarcado?

Estamos falando do mesmo Kernel 
Linux, e muitas ferramentas em 
comuns como binutils mas em 
arquiteturas diferentes, como ARM.
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Sequência de 
inicialização

❖ Bootloader: Inicialização básica do 
hardware e carregamento do Kernel 
Linux.

❖ Linux Kernel: Inicializa o restante do 
hardware e configura de acordo com 
device-tree, na sequência chama o init.

❖ RootFS: Aplicações, Bibliotecas, 
Serviços(inclusive o init) e ferramentas.



Yocto Project



O Yocto Project surgiu em meados de 2010 na iniciativa de diversos fabricantes 
de hardware, com intuito de reduzir duplicidade de trabalho entre hardwares.

É uma solução open-source com diversas ferramentas, templates e rotinas para 
ajudar o desenvolvedor a criar sua própria Distribuição Linux Customizada, sendo 
suporte na geração da imagem, na geração de SDK e Toolchain e ferramentas de 
investigação ao Sistema gerado.

O Yocto Project é o resultado de um outro projeto conhecido como 
OpenEmbedded Project, tanto que, o Yocto Project seus principais componentes é 
base do OpenEmbedded-Core.

Hoje o projeto é gerenciado pela The Linux Foundation.



Um buildsystem como Yocto Project possui todos recursos necessários para gerar 
um ambiente HOST para o desenvolvedor e preparar o TARGET de acordo com 
suas necessidades e escopo do projeto.

O Yocto Project não é uma Distribuição Linux, mas possui todos recursos 
necessários para criar uma para você!



Por dentro do 
Yocto Project Projetos e ferramentas que 

contemplam e fornecem os devidos 
poderes ao Buildsystem Yocto Project.



❖ Poky - É a Distribuição referência do Yocto Project e o sistema de construção 
padrão composto por diversas ferramentas e metadados

❖ BitBake - Ferramenta que irá orquestrar todo processo de build, é escrita em 
Python e realiza parser de códigos Python e Shell-Script, gerando as tarefas 
e sequências de trabalho, seria o make da geração de imagem

❖ OpenEmbedded-Core - É a coleção básica de metadados que prove o motor 
para funcionamento do Poky e possibilita gerar imagens QEMU, por 
exemplo.



❖ Metadados - O Bitbake processa metadados, estes são divididos em:

➢ Configuração (.conf) - Configurações globais que deve fornecer informações para as 
Classes e Receitas, como informações do Hardware e Recursos.

➢ Classes (.bbclass) - Classes são herdadas por todo sistema e aplicam uma específica 
tarefa para todas receitas que o herdarem, evitando duplicidade de codigo/tarefas.

➢ Receitas ( .bb  e .bbappend) - Receita irá descrever uma aplicação com rotinas de como 
e de onde baixar a aplicação, descompactar, configurar, compilar, “testar”, empacotar e 
instalar na imagem, pode ser feito com mistura de rotinas em ShellScript e Python. 



❖ BSP - Board Support Package camada com configurações e definições de 
como construir uma imagem para uma específica placa, no geral fornecido 
pelo fabricante(Bootloader, Kernel, Firmwares, Ferramentas, …)

❖ Distribuição - Específica implementações para o Linux (Kernel, Rootfs, 
Aplicações)

❖ Machine - Definição de Arquitetura, Periféricos, Barramentos e BSP

 

❖ Image - Descrição da Imagem, detalhando o que deve ser instalado e 
configurações para a geração da Imagem

Alguns conceitos...



Fluxo de Trabalho OpenEmbedded BuildSystem



Yocto Project (Poky)
Obtendo o código-fonte e preparando o 

ambiente de construção



Não é mandatório, mas evita vários problemas utilizar alguma Distribuição Linux 
tal como: Ubuntu, Debian, Fedora - Supported Linux Distributions.

Algumas dependências para correto funcionamento: gcc, git, python3, tar >1.4 - 
Lista completa das dependências em Required Packages for the Build Host.

$ apt update
$ sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential 
chrpath socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping 
python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint3 xterm python3-subunit 
mesa-common-dev
 

Pré-requisitos

https://docs.yoctoproject.org/3.1.6/singleindex.html#supported-linux-distributions
https://docs.yoctoproject.org/3.1.6/singleindex.html#required-packages-for-the-build-host


Obter o código-fonte do projeto Yocto Project é simples, necessário apenas 
utilizar o comando git e clonar o repositório Poky.

O Yocto Project lança um novo release a cada ~6 meses, ao clonar o Poky é de 
suma importância especificar qual versão deseja clonar, ou no caso a versão.

Esta versão impacta em melhorias, novas funcionalidades e atualizações de 
ferramentas, bibliotecas e recursos, exemplo o GNU C Compiler (GCC)

Obtendo Poky



CODINOME YP Version Release Date Estado Atual Poky Version

Hardknott 3.3 04/2021 em breve 25.0

Gatesgarth 3.2 10/2020 estável 24.0

Dunfell 3.1 04/2020 LTS 23.0

Zeus 3.0 10/2019 EOL 22.0.3

Referência: https://wiki.yoctoproject.org/wiki/Releases

Releases



$ mkdir ~/yp
$ cd ~/yp
~/yp $ git clone -b dunfell git://git.yoctoproject.org/poky.git 
Cloning into 'poky'...
remote: Enumerating objects: 511000, done.
remote: Counting objects: 100% (511000/511000), done.
remote: Compressing objects: 100% (120421/120421), done.
remote: Total 511000 (delta 382709), reused 510862 (delta 382578)
Receiving objects: 100% (511000/511000), 173.51 MiB | 1.88 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (382709/382709), done.
Checking connectivity... done.
~/yp $ 

Baixando o Projeto



~/yp $ cd poky
~/yp/poky $ git branch

● dunfell
~/yp/poky $ 
~/yp/poky $ ls
bitbake           LICENSE.MIT meta-skeleton  README.poky
contrib           MEMORIAM   meta-yocto-bsp README.qemu
documentation   meta       oe-init-build-env  scripts
LICENSE           meta-poky  README.hardware
LICENSE.GPL-2.0-only  meta-selftest  README.OE-Core
~/yp/poky $

Baixando o Projeto



❖ bitbake - Diretório com todas ferramentas do bitbake

❖ documentation - Diretório com toda documentação completa do Yocto Project e seus 
projetos, bitbake, desenvolvimento do kernel, desenvolvimento de BSP, profiling e tracing.

❖ meta* - Todo diretório iniciado com meta* é também conhecido como layer, onde cada 
layer tem uma responsabilidade em específico: meta(Metadados do OpenEmbedded-Core, 
base para utilizar QEMU), meta-poky(Metadados referência para Poky, 
meta-yocto-bsp(Metadados com BSP de referencias como Beaglebone) e 
meta-skeleton(Metadados com diversos exemplos de receitas para BSP, Kernel e 
Aplicações).

Estrutura do Projeto



❖ scripts - Diversos scripts como: runqemu(Executar uma imagem 
desenvolvida com QEMU), sstate-cache-management.sh(remover sstate 
duplicado), recipestool e devtool(criar e administrar receitas), wic entre 
outros.

❖ oe-init-build-env - Script que deverá sempre ser executado com source para 
preparar o ambiente(variáveis ambiente) para o processo de build e geração 
da imagem.

Estrutura do Projeto



Para iniciar um projeto no Yocto Project e preparar o ambiente no terminal, 
deve-se utilizar o script oe-init-build-env.

Exemplo:

source oe-init-build-env <nome-diretorio-build>

A primeira vez que executar, irá carregar diversas informações e dicas das 
primeiras images a utilizar, nas demais vezes irá aparecer uma tela resumida.

Criando um Projeto



~/yp/poky $ source oe-init-build-env build-yp

### Shell environment set up for builds. ###

You can now run 'bitbake <target>'

Common targets are:
core-image-minimal
core-image-sato
meta-toolchain
meta-ide-support

You can also run generated qemu images with a command like 'runqemu qemux86'

Other commonly useful commands are:
 - 'devtool' and 'recipetool' handle common recipe tasks
 - 'bitbake-layers' handles common layer tasks
 - 'oe-pkgdata-util' handles common target package tasks

Criando um Projeto



~/yp/poky/build-yp $ tree
.
└── conf

├── bblayers.conf
├── local.conf
└── templateconf.cfg

Após preparar o ambiente pela primeira vez, a seguinte estrutura será criada no 
diretório build-yp/conf.

Criando um Projeto



❖ local.conf - Arquivo onde se configura o hardware alvo, configura 
Distribuição, Customizações do Hardware, Tipo de Empacotamento e até 
programas a serem instalados - em um projeto real deverá possuir poucas 
alterações, pois uma camada deve ser criada para toda customização.

❖ bblayers.conf - Arquivo onde serão adicionadas as camadas para extender 
suporte e recursos, por padrão, já inclui meta, meta-poky e meta-yocto-bsp 
- Um breve exemplo, para adicionar suporte ao Framework Qt5, deverá ser 
adicionada a camada meta-qt5.

❖ templateconf.cfg -Determina o local onde estão os arquivos conf referência 
para uso, padrão: meta-poky/conf/



Caminho absoluto para o diretório do projetoBUILDIR

Adicionado ao PATH do sistema scripts/ e bitbake/binPATH

Variáveis que o Bitbake deverá acessar o valorBB_ENV_EXTRAWHITE

Diretório para o Bitbake para carregar os .conf do projetoBBPATH

Variáveis Ambiente



Principal comando utilizado para parser e  executar 
as tarefas de (download, configurar, compilar, 

instalar, empacotar, …)
bitbake

Comandos extras com bitbakebitbake-*

Comandos openembedded-coreoe-*

Ferramentas/Comandos



Laboratório
❖ Instalando o Yocto Project
❖ Criando o primeiro projeto
❖ Exemplo com bitbake-layers



Layers
O que são camadas e sua estrutura



❖ Novas camadas estende novos recursos, funcionalidades, suporte a novos BSP 
e ferramentas, em sua maioria são repositórios git.

OpenEmbedded-Core + Yocto Projectmeta meta-poky meta-yocto-bsp

OpenEmbedded Adicionalmeta-oe

Suporte Framework Qt5meta-qt5

Suporte JAVAmeta-java

SWUpdatemeta-swupdate

BSP RaspberryPImeta-raspberrypi

BSP Toradex*meta-toradex-nxp

BSP Qualcommmeta-qcom

BSP TImeta-ti

Estrutura das Camadas



❖ Novas camadas estende os recursos, funcionalidades, suporte a novos BSP e 
ferramentas para construção do Projeto da imagem, em sua maioria são 
repositórios git.

meta-oe

meta-python/

meta-oe/

classes/ conf/ recipes-*/

classes/ conf/ recipes-*/

meta-networking/ classes/ conf/ recipes-*/

meta-multimedia/ classes/ conf/ recipes-*/

Estrutura das Camadas



❖ Novas camadas estende os recursos, funcionalidades, suporte a novos BSP e 
ferramentas para construção do Projeto da imagem, em sua maioria são 
repositórios git.

meta-oe

meta-oe/

classes/ conf/

recipes-support/

htop/
    ├── files/
    └── htop_2.2.0.bb 

tree/
    └── tree_1.8.0.bb 

Estrutura das Camadas



meta-qt5/ classes/

meta-qt5/ conf/

meta-qt5/ recipes-qt/*

qmake5.bbclass

layer.conf

Classe com tarefa comum para uso em várias receitas ou 
função comum

Em conf/ o layer.conf define configurações da camada meta-qt5, e conf/ 
onde se adiciona configurações de novas DISTRO e MACHINE

Em recipes-* se adota os nomes dos diretórios das receitas e criar os arquivos 
de receitas .bb e as customizações com .bbappend

Estrutura das Camadas



meta-qt5/ recipes-qt/ qt5/ qtbase_git.bb

Uma receita (.bb)

meta-b2open/ recipes-qt/ qt5/ qtbase_git.bbappend

Uma customização da receita original 
qtbase_git.bbappend (.bbappend)

Estrutura das Camadas



Estrutura das Camadas

Analisando a configuração de uma camada que irá passar no parser do bitbake

~/yp/poky $ cat meta-b2open/conf/layer.conf 
# We have a conf and classes directory, add to BBPATH
BBPATH .= ":${LAYERDIR}"

# We have recipes-* directories, add to BBFILES
BBFILES += "${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bb \
            ${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bbappend"

BBFILE_COLLECTIONS += "meta-b2open"
BBFILE_PATTERN_meta-b2open = "^${LAYERDIR}/"
BBFILE_PRIORITY_meta-b2open = "6"

LAYERDEPENDS_meta-b2open = "core"
LAYERSERIES_COMPAT_meta-b2open = "dunfell"



Estrutura das Camadas

Descrição das variáveis.

Variável Descrição

BBFILES O regex aplicado para encontrar as receitas e .bbappend na camada

BBFILE_COLLECTIONS Nome da camada para adicionar a coleção de layers que o bitbake procura 
por BBFILES

BBFILE_PRIORITY_<layer_name> Prioridade da camada

LAYERDEPENDS_<layer_name> Lista de camadas que são dependências

LAYERSERIES_COMPAT_<layer_name> Lista das versoes compatíveis com esta camada



Variáveis
Definição de Variáveis dos metadados



Variáveis - Atribuições

As variáveis que o BitBake realiza parser segue o formato CHAVE = VALOR, 
CHAVE sempre um nome em MAIÚSCULO.

Para acessar o conteúdo de uma variável deve-se utilizar ${CHAVE} e não 
$CHAVE.

Sequência de valores deve ser separado por espaço: CHAVE = “ 01  02  03”



Diretório Descrição

VARIAVEL = “ABC” Atribui o valor ABC para VARIAVEL no momento que encontrar a VARIAVEL no 
parsing

VARIAVEL ?= “ ABC” Atribui o valor ABC para VARIAVEL no momento que encontrar a VARIAVEL no 
parsing, caso ainda não esteja atribuída

VARIAVEL  ??= “ABC” Atribui o valor ABC para VARIAVEL no final parsing, caso ainda não esteja 
atribuída

VAR2 = “${VARIAVEL} O1” O conteúdo de VARIAVEL será expandido no momento que VAR2 é chamado 
para uso

VAR3 := “${VAR2} ABC” A atribuição e expansão das variaveis ocorre no momento do parsing e não 
quando chamar VAR3

Variáveis - Atribuições



Diretório Descrição

VARIAVEL_append = “ DEF” Adiciona um valor para VARIAVEL, incluir espaço antes do VALOR

VARIAVEL_prepend = “DEF” Adiciona o valor antes do conteudo da VARIAVEL e na sequência um espaço

VARIAVEL_remove = “DEV” Remove um valor do conteudo da variavel

VARIAVEL += “DEF”
VARIAVEL =+ “DEF” Adiciona um valor para VARIAVEL, já inclui o espaço antes/depois do VALOR

VARIAVEL -= “DEF” Remove o valor da VARIAVEL

VARIAVEL .= “ABC”
VARIAVEL =. “ABC” Atribuição de ABC sem adicionar espaço antes ou depois

Variáveis - Atribuições



Variáveis - Atribuições

Para utilizar o valor de uma variável em outra variável, para expandir o 
conteúdo utiliza-se o operador "${ }", exemplo:

Valor de VARIAVEL_FEATURES -> “FASTETHERNET   IPV4   MAC”

VARIAVEL = "IPV6"
VARIAVEL_FEATURES = "${VARIAVEL} FASTETHERNET"
VARIAVEL_FLAGS := "${VARIAVEL} G1"

VARIAVEL_FEATURES_append = “ IPV4”
VARIAVEL_FEATURES += “MAC”
VARIAVEL_FEATURES_remove = “IPV6”



local.conf
Configurando Variáveis para o primeiro build 



O arquivo local.conf gerado em <build-dir>/conf/local.conf contém as principais 
configurações necessárias para geração de uma imagem para um hardware 
específico, algumas definições:

MACHINE - Configurar com a plataforma alvo de Hardware, exemplo - 
colibri-imx7, beaglebone-black, raspberrypi4 - padrão: qemux86-64

DISTRO - Distribuição Linux a ser gerada, padrão: poky

local.conf



DL_DIR - Diretório onde ficará armazenado todas ferramentas e códigos baixados para 
futuro reuso, faz download apenas uma vez, padrão (<build-dir>/download)

SSTATE_DIR - Diretório de Shared State Cache onde fica todos código configurado e 
compilado, e o Bitbake irá reaproveitar durante uma compilação para dependência, ou 
refazer a compilação do pacote, padrão (<build-dir>/sstate-cache)

TMP_DIR - Diretório temporário de trabalho durante todo processo de compilação de 
todo projeto e dependências - descompactar, configurar, compilar, empacotar e testar, 
padrão(<build-dir>/tmp) 

local.conf



PACKAGES_CLASSES - Formato do empacotamento - package_rpm, package_deb ou 
package_opkg

EXTRA_IMAGE_FEATURES - Recursos e características que a IMAGE deverá possuir, 
exemplo: ssh-server-openssh - Adiciona suporte a SSH com OpenSSH

IMAGE_INSTALL - Lista com os nomes de pacotes a serem instalados na imagem.

local.conf



Uma configuração enxuta e minimalista do <build-dir>/conf/local.conf

local.conf

~/yp/poky/build-yp $ cat conf/local.conf
MACHINE ??= "qemux86-64"

DL_DIR ?= "${TOPDIR}/downloads"

SSTATE_DIR ?= "${TOPDIR}/sstate-cache"

TMPDIR = "${TOPDIR}/tmp"

DISTRO ?= "poky"

PACKAGE_CLASSES ?= "package_rpm"

EXTRA_IMAGE_FEATURES ?= "debug-tweaks"



Uma configuração enxuta e minimalista do <build-dir>/conf/local.conf

local.conf

USER_CLASSES ?= "buildstats image-mklibs image-prelink"

PATCHRESOLVE = "noop"

BB_DISKMON_DIRS ??= "\
STOPTASKS,${TMPDIR},1G,100K \
STOPTASKS,${DL_DIR},1G,100K \
STOPTASKS,${SSTATE_DIR},1G,100K \
STOPTASKS,/tmp,100M,100K \
ABORT,${TMPDIR},100M,1K \
ABORT,${DL_DIR},100M,1K \
ABORT,${SSTATE_DIR},100M,1K \
ABORT,/tmp,10M,1K"

CONF_VERSION = "1"



bblayers.conf
Configurando Camadas



O arquivo <build-dir>/conf/bblayers.conf não há alterações além de adicionar 
novas camadas, uma dica use a variável TOPDIR para não deixar caminho 
relativo, evita problemas ao exportar o arquivo para outros computadores.

bblayers.conf

~/yp/poky/build-yp $ cat conf/bblayers.conf
POKY_BBLAYERS_CONF_VERSION = "2"

BBPATH = "${TOPDIR}"
BBFILES ?= ""

BBLAYERS ?= " \
  ${TOPDIR}/../meta \
  ${TOPDIR}/../meta-poky \
  ${TOPDIR}/../meta-yocto-bsp \
  "



Utilizando o comando bitbake-layers para adicionar a camada do Qt5 ao build do 
projeto.

bblayers.conf

~/yp/poky/build-yp $  bitbake-layers add-layer ../meta-qt5
NOTE: Starting bitbake server…
~/yp/poky/build-yp $



Utilizando o comando bitbake-layers para listar as camadas habilitadas no 
projetos.

bblayers.conf

~/yp/poky/build-yp $  bitbake-layers show-layers
NOTE: Starting bitbake server...
layer                 path                                               priority
=====================================================================
meta                  /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta     5
meta-poky         /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta-poky  5
meta-yocto-bsp /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta-yocto-bsp  5
meta-oe           /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta-openembedded/meta-oe  6
meta-qt5         /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta-qt5  6
meta-b2open  /home/b2open/treinamento/yp/poky/meta-b2open  6



Toda camada possui sua prioridade(BBFILE_PRIORITY), utilizado por exemplo 
quando existir duas receitas de mesma versão de qual camada será utilizado, a 
camada com maior prioridade possui preferência.

No caso de .bbappend, a camada com maior prioridade será aplicado primeiro ao 
.bb original seguido dos demais .bbappend caso houver.

bblayers.conf



~/yp/poky/build-yp $ bitbake-layers create-layer ../meta-b2open
NOTE: Starting bitbake server...
Add your new layer with 'bitbake-layers add-layer ../meta-b2open'

~/yp/poky/build-yp $ tree ../meta-b2open/
../meta-b2open/
├── conf
│   └── layer.conf
├── COPYING.MIT
├── README
└── recipes-example
    └── example
        └── example_0.1.bb

Criando a própria camada



Laboratório ❖ Configurando o local.conf
❖ Criando a própria camada



Receitas de imagens
Receitas prontas para gerar uma imagem



Nem toda receita (.bb e .bbappend) descreve uma aplicação em específico, um 
caso isolado são as receitas de imagens.

Receitas de imagens detalha todos os softwares e algumas configurações a 
serem instaladas na sua Distribuição Linux, além de configurações e 
customizações específicas que poderá fazer como nome da imagem gerada, 
adicionar usuários para o Sistema e afins.

É fornecido uma série de receitas de imagens, que utilizam o prefixo core-image*, 
mais detalhes na próxima página.

Receitas de imagens



Receitas Descrição Dependência

core-image-minimal Simples e pequena imagem 
somente CLI 

core-image-weston Imagem com suporte 
Wayland e Weston 
Compositor

Wayland

core-image-x11 Imagem com suporte X11 
para aplicações gráficas

X11

core-image-sato Imagem com suporte X11 e 
Desktop Manager Sato

X11

Receitas de imagens



Para iniciar o processo de compilação de uma receita de software isolada ou 
imagem, deverá ser utilizado o comando bitbake.

Caso seja uma receita de imagem, poderá levar algumas horas e ocupar vários 
gigabytes de espaço em disco, o primeiro build é o mais demorado até formar o 
sstate-cache.

Compilando uma receita de imagem 

~/yp/poky/build-yp $ bitbake core-image-minimal



Laboratório ❖ Construir a imagem 
core-image-minimal



Bitbake
O make do Yocto Project



Estrutura de diretórios do 
Build

Uma visão geral dos diretórios criados 
dinamicamente em <build-dir>



Todo resultado do trabalho realizado estará dentro de tmp no diretório de build.

O resultado de configuração, patch, compilação, empacotamento, assim como a 
imagem final, kernel, bootloader e SDK/Toolchain.

Estrutura de diretórios do build



Estrutura de diretórios do build

Diretório Descrição

<build_dir>/tmp/buildstats Informações detalhadas sobre cada etapa de compilação de todas receitas e 
tarefas

<build_dir>/tmp/cache Cache dos metadados de todas receitas, Bitbake utiliza para agilizar futuras 
compilações

<build_dir>/tmp/deploy Diretório com resultado final do trabalho: resumo das licenças, SDK, Imagens, 
Rootfs, Kernel, Bootloader, ....

<build_dir>/tmp/hosttools Link-simbólico das ferramentas do Host que podem ser chamadas dentro da 
compilação

<build_dir>/tmp/log Log de trabalho do Bitbake, separada das receitas

<build_dir>/tmp/sysroots Bibliotecas e arquivos compartilhados entre receitas, após 3.1 sysroots está no 
WORKDIR das receitas

<build_dir>/tmp/work Diretório com resultado de todo trabalho de cada receita para cada arquitetura



Estrutura de diretórios do build

Diretório Descrição

all-poky-linux Pacotes independentes de arquitetura, exemplo: tzdata

cortexa7t2hf-neon-vfpv4-poky-li
nux-gnueabi

Pacotes dependentes da arquitetura de CPU(ARM), example: busybox e libstdc++

raspberrypi3-poky-linux-gnueabi Pacotes dependentes do MACHINE, exemplo: Kernel e Bootloader

x86_64-linux Conteúdo utilizado pelo HOST em sysroot nativo

O diretório <build-dir>/tmp/work é dividido por arquitetura, exemplo um build 
com RaspberryPI3.



Estrutura de diretórios do build

Diretório Descrição

images Contém a imagem final gerada bem como os componentes (Bootloader, 
Device-Tree, Kernel, Módulos do Kernel, RootFS e Image), separa por MACHINE.
<build-dir>/tmp/deploy/images/${MACHINE}/

ipk Contém todos os pacotes utilizadas na imagem ou para gerar como dependência, 
separado por arquitetura e as versões(-dev, -dbg, -doc, -src)

licenses Contém todos os pacotes nativos e do TARGET e suas respectivas licenças e 
recipeinfo com nome, versão e licença de cada pacote

sdk Diretorio onde é gerado um .sh instalado do SDK/Toolchain criado pelo Bitbake 
bem como manifesto do .sh gerado

O diretório <build-dir>/tmp/deploy, exemplo um build com RaspberryPI3.



Receitas
Anatomia de uma receita



 Uma receita .bb ou uma customização .bbappend é um arquivo legível com 
diversas variáveis com propósitos de:

❖ Descrever sobre o pacote da receita
❖ Tipo de Licença
❖ URL para obter o código da receita
❖ Buildsystem a ser utilizado: Autotools, CMake, Scons, SetupTools, …
❖ Customização de Flags para compilação
❖ Customização de instalação do pacote

Receitas



Nome de um Receita

meta/recipes-connectivity/iw/ iw_5.3.bb meta/recipes-devtools/mmc/ mmc-utils_git.bb

Package Name: iw
Package Version: 5.3

Dentro da receita é esperada uma URL com 
esta versão 5.3 para download.

Package Name: mmc-utils
Package Version: git

Dentro da receita é esperada uma URL para algum 
repositório git, e na receita a especificação do nome 
do branch e revision(commit).

${PN}_${PV}.bb



Explorando Variáveis

Variável Característica/Função

PN Nome da receita - A receita git_1.0.bb o PN é git

PV Versão da receita - A receita git_1.0.bb o PV é 1.0

PR Revisão da receita - A receita git_1.0.bb o PR é definido dentro da receita, padrão 
começa em r0

WORKDIR Diretório de trabalho da receita: fetch, unpack, patch, compile, ...

PREFERRED_VERSION Pode especificar um PV diferente para instalar outra receita

BPN Nome da receita com remoção de sufixos como nativesdk-, -native, -cross, ...



Explorando Variáveis

Variável Característica/Função

S Diretório onde é extraído o código-fonte da receita, segue o padrão - 
${WORKDIR}/${PN}-${PV} ou ${WORKDIR}/git

D Diretório de instalação da receita após compilação e antes de empacotar, segue 
padrão - ${WORKDIR}/image

B Diretório de build da receita ${WORKDIR}/build

T Diretório ${WORKDIR}/temp onde será gerado todos os logs de trabalho da 
receita

THISDIR Diretório relatório onde esta a receita e seus arquivos



Explorando Variáveis - Específico em Receitas

Variável Característica/Função

SUMMARY
DESCRIPTION Descrição sobre a receita o conteúdo da receita

DEPENDS Dependências (outras receitas) necessárias para compilação da receita

RDEPENDS Dependências para “runtime” da aplicação no TARGET

SRC_URI URL de https, git, svn, ftp entre outros para baixar o código-fonte da receita

LICENSE Especificar o tipo de licença da receita da aplicação

LIC_FILES_CHKSUM Arquivo da licença seguido de um hash para anexar ao pacote



Explorando Variáveis - Específico em Receitas

Variável Característica/Função

SRCREV Caso o SRC_URI seja um repositório Git, obrigatoriamente deverá especificar a 
revision ou melhor o commit a usar como referência na cópia

SRC_URI[sha256sum] Caso o SRC_URI seja um link com um compactado(.zip, .tar.*) deverá especificar o 
valor de checksum o arquivo baixado

FILES_${PN} A lista de arquivos e diretórios a criar/adicionar em um pacote de uma receita.

EXTRA_OECMAKE Opções extras para fornecer para tarefa de compilação para CMake

EXTRA_OECONF Opções extras para fornecer para tarefa de compilação para Autotools

SYSTEMD_SERVICE_${PN} Adicionar o arquivo <nome>.service para ser instalado e configurado para iniciar a 
aplicação no TARGET



Variáveis específica para diretórios

Variável Característica/Função

${exec_prefix} Referente ao diretório /usr, útil para especificar instalação ou configuração no 
TARGET via receita

${sysconfdir} Diretório /etc

${bindir} Diretório /usr/bin

${sbindir} Diretório /usr/sbin

${libdir} Diretório /usr/lib

${libexecdir} Diretório /usr/libexec



Variáveis específico para diretórios

Variável Característica/Função

${base_bindir} Diretório /bin

${base_sbindir} Diretório /sbin

${base_libdir} Diretório /lib



Receita - PACKAGECONFIG

PACKAGECONFIG

Essa variável fornece um meio de ativar ou desativar características de uma 
receita, exemplo:

PACKAGECONFIG ??= "ipv6 quiet"
PACKAGECONFIG[ipv6] = "--with-ipv6, --without-f1, ndisc6"
PACKAGECONFIG[quiet] = "--silence,,,"
PACKAGECONFIG[db] = "--enable-sql, --disable-sql, sqlite3, sqlite3"

Dependências de Build Dependências de Runtime



Receita - Herança

inherit

Faz com que a classe ou classes nomeadas sejam herdada. ATENÇÃO, utilizar 
INHERIT a herança é global, utilizado normalmente em .conf. 

Este arquivo de classe esta em meta/classes/core-image.bbclass

inherit core-image Herda recursos para criar a própria receita de imagem



Receita - Herança

inherit
Classe Descrição

inherit autotools A receita possui suporte para processar GNU Autotools

inherit cmake A receita possui suporte CMake

inherit qmake5 A receita possui suporte QMake5 para compilar codigo Qt5

inherit setuptools3 Suporte ao buildsystem SetupTools3 para Python3

inherit npm Suporte para construção aplicações Node.js

inherit extrausers Permite na receita de imagem adicionar usuários para o Sistema - 
EXTRA_USERS_PARAMS [link]

https://www.yoctoproject.org/docs/3.1/ref-manual/ref-manual.html#ref-classes-extrausers


Receita



Receita



Configurações de SRC_URI

Classe Descrição

Github
SRC_URI 
“git://github.com/siposcsaba89/socketcan-cpp.git;protocol=git;branch=master”
SRCREV = "5e328b7afe70b359a06f340ac7240ae36a544f5c"

Bitbucket SRC_URI = "git://git@bitbucket.org/b2open/<NOME>.git;protocol=ssh;branch=master”

Arquivos Locais SRC_URI = “file://ihm.service”

URL
SRC_URI = "https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-libav/gst-libav-${PV}.tar.xz
SRC_URI[md5sum] = "value"
SRC_URI[sha256sum] = "value"

Git SubModule SRC_URI="gitsm://git@github.com/<GROUP>/<PROJ_NAME>.git;protocol=ssh"

Git TAG SRC_URI = "git://www.denx.de/git/u-boot.git;protocol=git;tag=${TAG}"

https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-libav/gst-libav-$%7BPV%7D.tar.xz


Receita - Lista de Tarefas

Tarefa Descrição

do_fetch Através da URL apontado em SRC_URI irá fazer download do código-fonte e 
armazenar em DL_DIR

do_unpack Após o download, irá descompactar o conteúdo no WORKDIR do diretório de trabalho 
da receita

do_patch Aplica algum patch caso necessário e especificado em SRC_URI

do_configure Realiza pré-configuração antes de compilar, caso necessário.

do_compile Compilação do código-fonte utilizando - GNU Autotools, CMake, SCons, ...

do_install Copia o resultado da compilação de B(diretório de build) para D(diretório de destino)

do_populate_sysroot Popula os artefatos de compilação da receita para sysroot para uso em outras receitas

do_package Cria o pacote como resultado da compilação, em um dos formatos: DEB, RPM ou OPKG



Receita - Sequência das Tarefas

do_fetch
Baixar código-fonte da receita

do_unpack
Descompactar codigo-fonte

do_patch
Processar e aplicar patchs

do_configure
Executar etapa de configurar projeto

do_compile
Inicia compilação do projeto

do_install
Copia o resultado da compilação 

para ${D}

do_package
Cria os pacotes (-dev, -dbg, …)



Receita - Ignorando uma tarefa em específico

do_configure[noexec] = "1"

As vezes é necessário desabilitar uma das tarefas devido a uma particularidade 
do projeto.

do_configure() {
      :
}

ou



STAGING_DIR_HOST

Ao trabalhar em uma receita que por sua vez possui dependências para 
configuração/compilação (DEPENDS), o buildsystem utiliza a variavel 
STAGING_DIR_HOST para referenciar e reutilizar estas dependências em sua 
receita.

Ao executar a tarefa do_configure o buildsystem utilizado pelo projeto irá 
detectar estas dependências, mas caso precise alterar ou aplicar um patch para 
corrigir um caminho ou especificar manualmente no Makefile.



STAGING_DIR_HOST

Variável Característica/Função

STAGING_DIR_HOST ${WORKDIR}/recipe-sysroot

STAGING_BINDIR ${STAGING_DIR_HOST}${bindir}

STAGING_LIBDIR ${STAGING_DIR_HOST}${libdir}

STAGING_INCDIR ${STAGING_DIR_HOST}${includedir}



STAGING_DIR_HOST - Exemplo

meta-oe/recipes-dbs/sqlite/sqlite_2.8.17.bb

meta-openembedded/meta-webserver/recipes-http/apache2/apache2_2.4.41.b
b

https://cgit.openembedded.org/meta-openembedded/tree/meta-oe/recipes-dbs/sqlite/sqlite_2.8.17.bb?h=dunfell#n30
https://cgit.openembedded.org/meta-openembedded/tree/meta-webserver/recipes-httpd/apache2/apache2_2.4.41.bb?h=zeus#n166
https://cgit.openembedded.org/meta-openembedded/tree/meta-webserver/recipes-httpd/apache2/apache2_2.4.41.bb?h=zeus#n166


Laboratório
❖ Receita com Makefile
❖ Receita com Autotools
❖ Receita com CMake
❖ Receita URI Git e File



Laboratório ❖ Receita com systemd
❖ Analisando pacotes -dev



Crie sua própria receita de imagem

Para criar sua receita de imagem o requisito inicial é herdar core-image e ir 
adicionando as necessidades do seu projeto e customizações.

SUMMARY = “Simples de receita de imagem console referencia para IoT”

IMAGE_FEATURES += “splash package-management”

LICENSE = “MIT”

IMAGE_INSTALL_append = “ htop sqlite3 libgpiod libgpiod-tools“

inherit core-image



Laboratório ❖ Criando sua receita de 
imagem



Receitas
Debugging



Debugging Bitbake

Obtendo configuração das variáveis:

Obtendo configuração das variáveis de uma receita:

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -e | grep ^DISTRO_FEATURES

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -e busybox | grep ^PACKAGES



Debugging Bitbake

Listando as tarefas disponíveis da receita:

Executando uma tarefa em especifica para a receita, exemplo do_compile:

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -c listtasks busybox

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -c compile -f busybox



Debugging Bitbake

Solicitar ao bitbake para imprimir as versões atuais de cada pacote:

Executando bitbake com modo verbose:

~/yp/poky/build-yp $ bitbake --show-versions

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -v busybox



Debugging Bitbake

Analisando dependências de uma receita:

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -g -u taskexp nano



Debugging Bitbake

Habilitando Debug Information no bitbake:

Gerando .dot e exportando para .svg:

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -DDD busybox

~/yp/poky/build-yp $ bitbake -g busybox
~/yp/poky/build-yp $ dot -v -Tsvg -o task-depends.svg task-depends.dot



Receitas
Site para pesquisa de receitas, 

machines e layers



OpenEmbedded Layer Index

Link: https://layers.openembedded.org

https://layers.openembedded.org


Toolchain/SDK



A Poky permite gerar dois tipos de SDK, este que irá gerar todo toolchain para 
ser instalado no HOST(computador de desenvolvimento) para realizar 
compilação-cruzada para a arquitetura do TARGET, com todas diretivas 
corretamente configuradas e exportadas. 

As opções são:

❖ SDK Genérico

❖ SDK Completo 

Toolchain/SDK



SDK Genérico - Este método irá construir um conjunto de ferramentas que 
corresponda à sua plataforma do TARGET e um conjunto básico do sysroot sem 
as dependências e todos recursos do sysroot final.

Este tipo de SDK é utilizado para compilar softwares como Bootloader, Kernel 
Linux e aplicações que não precisem de um sysroot

Toolchain/SDK - SDK Genérico



Para gerar o SDK Genérico:

Toolchain/SDK - SDK Genérico

b2open@yp-b2open:~/yp/build-qemu $ bitbake meta-toolchain



O SDK Genérico será gerado em tmp/deploy/sdk

Toolchain/SDK - SDK Genérico

b2open@yp-b2open:~/yp/build-trdx $ ls tmp/deploy/sdk
poky-glibc-x86_64-meta-toolchain-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.1.7.h
ost.manifest
poky-glibc-x86_64-meta-toolchain-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.1.7.s
h
poky-glibc-x86_64-meta-toolchain-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.1.7.t
arget.manifest
poky-glibc-x86_64-meta-toolchain-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.1.7.t
estdata.json



SDK Completo - Este método irá construir além do SDK Genérico, irá incluir o 
sysroot idêntico ao gerado para a plataforma do TARGET, inclui as ferramentas 
e bibliotecas/cabeçalhos adicionados na imagem.

Este tipo de SDK é utilizado para compilar todos os softwares que possui 
alguma das dependências adicionada na imagem.

Toolchain/SDK - SDK Completo



Para gerar o SDK Completo:

Toolchain/SDK - SDK Completo

b2open@yp-b2open:~/yp/build-qemu $ bitbake core-image-minimal -c populate_sdk



O SDK Completo será gerado em tmp/deploy/sdk

Toolchain/SDK - SDK Completo

b2open@yp-b2open:~/yp/build-trdx $ ls tmp/deploy/sdk
poky-glibc-x86_64-core-image-minimal-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.
1.7.host.manifest
poky-glibc-x86_64-core-image-minimal-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.
1.7.sh
poky-glibc-x86_64-core-image-minimal-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.
1.7.target.manifest
poky-glibc-x86_64-core-image-minimal-armv7vet2hf-neon-colibri-imx7-emmc-toolchain-3.
1.7.testdata.json



O mesmo vale para Framework Qt5.

Toolchain/SDK - SDK Qt5

b2open@yp-b2open:~/yp/build-qemu $ bitbake meta-toolchain-qt5

b2open@yp-b2open:~/yp/build-qemu $ bitbake core-image-minimal -c populate_sdk



Ambos os SDK gerados ao executar será instalado no diretório padrão 
/opt/poky/<POKY_VERSION>.

Ao executar o script .sh de instalação, poderá especificar outro destino para 
instalação.

Um arquivo chamado 
environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi será gerado, onde 
deverá ser exportado via comando source para definir todas variáveis ambiente 
antes de abrir a IDE.

Toolchain/SDK - Instalação

$ source /opt/sdk/3.1.7/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
$ eclipse



Laboratório
❖ Instalando Toolchain
❖ Realizando compilação 

cruzada



Yocto Project
Avançado e Extras



Laboratório- 
Avançado e Extras

❖ Configurando Hostname
❖ Criando Usuário/Senha
❖ Rotinas após criar rootFS
❖ PACKAGEGROUPS
❖ Auto-Revision GIT
❖ Python Code Expansion
❖ Shell Script Expansion
❖ Otimizando espaço em Disco



Livros para estudo

https://www.amazon.com.br/Embedded-Projects-Project-Cookbook-English-ebook/dp/B00VGE69LI
https://www.amazon.com.br/Embedded-Linux-Development-Project-English-ebook/dp/B00LO2GFM0


Cleiton Bueno - cleiton.bueno@b2open.com


