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Historie změn

Datum Verze Popis změn

 Květen 2004 0.1 První verze

Červen 2005 0.2 Přidaná dokumentace pro Ntp, Stunnel, Autofs a TecoTools. Upravený
seznam kernelem podporovaných zařízení, popis startu a inicializace
systému.
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Popis systému
„Teco LinuX“ je Linuxový systém běžící na jádru 2.4.19-rmk7 [1] přeloženém pro procesor Intel

XScale PXA255, který je „srdcem“ procesorových modulů MP10, MP11 a MP12. Podporuje velké
množství  hardware,  které  je  buď   součástí  těchto  modulů  nebo  podpůrných  desek  (například
TEMPO motherboard). Je postaven na Linuxové distribuci pro embedded systémy PTXdist-0.5.0
[2], která byla upravena přidáním některých důležitých balíčků. Celý systém je zkompilován s pod-
porou knihovny uClibc [3], která z  něho dělá malý, ale při tom výkonný Linuxový systém.

Kernelem podporovaná zařízení:

• PXA sériový port
– UART (8250/16550)
– SSI
– I2C

• USB
– Myš
– Klávesnice
– Tiskárna
– Audio
– BlueTooth
– Modem (CDC ACM)
– Sériové porty (FTDI)
– Velkokapacitní paměťová média (Mass Storage Device)
– Síťové propojení kabelem (USB<>USB)

• Síťová r ozhraní
– SMC 91C9x/91C1xx Ethernet (10/100Mbit)
– Hermes chipset 802.11b WiFi (Orinoco/Prism2/Symbol)

• RTC
– V3025A

• WDT
– PXA Watch Dog Timer

• MTD
– Common Flash Interface (CFI)

• PCMCIA
– IDE/ATA2 DISK
– WiFi (Hermes)
– CF paměťové karty

• LCD + Touch Screen, GPIO
– PXA LCD Controller  Frame Buffer (4/8/16bpp)
– UCB1x00 Touch Screen
– UCB1x00 GPIO
– PXA GPIO
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• Audio
– PXA AC97 Audio Codec Interface

• Souborové systémy
– EXT2
– Minix
– JFFS, JFFS2
– DOS FAT/VFAT
– IPX, NFS

• Síťové protokoly a služby
– ICMP, UDP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
– PPP, IrDa
– Packet and socket filtering (Iptables)

Instalovaný software:

• BusyBox1.00pre3

• DosFsTools2.8

• DropBear0.41

• Pcmciacs3.2.5

• ProFtpd1.2.8

• Telnetd

• Httpd

• uDhcpc

• WirelessTools.26

• X Server (TinyX)

• MatchBox0.7.1

• MadPlay0.14.2b

• SetMixer

• Ntpdate4.2.0

• Stunnel4.05 (OpenSSL 0.9.7d)

• Autofs4.1.4

• TecoTools

TXV 139 50        Strana 4 / 10 Copyright © Teco a.s. 2005. All rights reserved.



BusyBox-1.00-pre3
BusyBox [4] je program zahrnující v jednom binárním souboru všechny běžné unixové utility.

Významně  tak šetří nejen místo na disku, ale také velikost použité paměti. Jednotlivé utility jsou
spouštěny pomocí symbolických odkazů na hlavní binární program.

DosFsTools-2.8
DosFsTools obsahuje utility pro vytváření a kontrolu souborových systémů MS-DOSu. Podpo-

ruje FAT12, FAT16 a FAT32.

Vytvoření MS-DOSové jednotky (FAT16) s názvem MSDOS na kartě CompactFlash:

mkdosfs -F 16 -n MSDOS /dev/hda1

Kontrola jednotky s automatickou opravou chyb:

dosfsck -a -v /dev/hda1

DropBear-0.41
DropBear je SSH (Secure Shell) program pro přihlašování na vzdálené počítače prostřednictvím

sítě.  Poskytuje mnoho variant autentizace uživatele a veškerý přenos dat probíhá na bázi asymet-
rické kryptografie. Slouží jako náhrada programů telnet, rlogin, rsh a rcp.

Vytvoření dss klíče:

dropbearkey -t dss -f /etc/dropbear/dropbear_dss_host_key

Spuštění ssh serveru:

/usr/sbin/dropbear

Pro automatické generování klíče a následné spuštění ssh serveru slouží skript:

/etc/init.d/sshd

Pcmcia-cs-3.2.5
Pcmcia-cs [5] poskytuje sadu utilit pro práci s rozhraním PCMCIA. Konfigurace zařízení prová-

dí na základě skriptů umístěných v /etc/pcmcia/.

Konfigurace zařízení se provede voláním příkazu cardmgr.

ProFtpd-1.2.8
ProFtpd [6]  je  server  sloužící  k  nekryptovanému  přenosu  souborů  v  sítích  na  bázi  TCP/IP.

Konfigurace je uložena v souboru /etc/proftpd.conf

Spuštění:

/usr/sbin/proftpd
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Telnetd
Telnetd je server protokolu telnet sloužící pro emulaci klasického terminálu v počítačových sí-

tích na bázi protokolu TCP/IP.

Spuštění:

/usr/sbin/telnetd

Httpd
Httpd je malý webový server s podporou cgi skriptů. Konfigurace je uložena v souboru 

/etc/httpd.conf.

Příklad spuštění na portu 8080 s uživatelem apache:

httpd -p 8080 -u apache -h /var/www/index.html

uDhcpc
uDhcpc je klient k příjmu IP adresy od DHCP serveru a konfiguraci síťového rozhraní.

WirelessTools.26
WirelessTools [7] je sada programů k nastavování, ovládání a monitorování síťových karet pro

bezdrátové spojení.

Příklad aktivace rozhraní:

ifconfig wlan0 192.168.33.179 up

iwconfig wlan0 essid „Jméno sítě“

X Server (TinyX)
X Server  [8]  je  grafický  server  umožňující  zobrazování  grafiky  a  spouštění  aplikací  s  GUI

(Graphics  User  Interface).  Protože běží  jako server,  umožňuje  zobrazovat  grafická  data  také  ze
vzdálených  Linuxových  nebo  Unixových  stanic.  Jako  grafické  zařízení  používá  FrameBuffer
(/dev/fb0).

Spuštění bez ověřování autentizace s nastaveným černým pozadím:

Xfbdev -ac -br -screen 320x240 -mouse /dev/ts

Příklad vzdáleného zobrazení:

xclock -display 192.168.33.178:0.0

MatchBox-0.7.1
MatchBox [9] poskytuje sadu utilit pro práci v grafickém prostředí X Serveru jako je správce

plochy (Desktop Manager), oken (Window Manager) atd. 
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Příklad spuštění správce oken:

/usr/bin/matchbox

MadPlay-0.14.2b
MadPlay [10] je softwarový přehrávač souborů ve formátu mp3 optimalizovaný pro embedded

systémy.

Příklad spuštění:

/usr/bin/madplay soubor.mp3

SetMixer
SetMixer je utilita sloužící k nastavení úrovní mixovacího zařízení zvuku /dev/mixer.

Příklad nastavení úrovně pro pcm na 50%:

/usr/bin/setmixer pcm 50

Ntpdate-4.2.0
Ntpdate [11] je utilita využívající Network Time Protokol pro synchronizaci času.

Příklad nastavení systémového času podle serveru ntp.globe.cz:

/usr/sbin/ntpdate ntp.globe.cz

Stunnel-4.05 (OpenSSL 0.9.7d)
Stunnel [12] je aplikace primárně určená pro přidání SSL šifrování k programům, které jej samy

o sobě nepodporují. Pracuje s OpenSSL kryptovací knihovnou, ale obecně může fungovat i s jinými
SSL knihovnami.

Příklad šifrovaného spojení pro službu POP3:

/usr/sbin/stunnel -d pop3s -r pop3

Stunnel bude poslouchat na portu pop3s a všechna SSL spojení na tento port budou pokračovat
nešifrovaně na port pop3.

Autofs-4.1.4
Autofs [13] je demon sloužící k automatickému připojování paměťových médií. 

Konfigurace je uložena v souboru /etc/auto.mnt.

TXV 139 50        Strana 7 / 10 Copyright © Teco a.s. 2005. All rights reserved.



TecoTools
Sada utilit pro konfiguraci hardware na Tempo MainBoardu.

Nastavení jasu a kontrastu pro LCD display:

/sbin/setlcd [-h] [-i] [-s <brightness(0-8)> <contrast(0-
512)>]

        -h      This help message.

        -i      Show brightness and contrast.

        -s      Set brightness and contrast.

Grafická verze:

/usr/bin/xlcdcal

Zapnutí (vypnutí) mikrofonu a piezo bzuku:

/sbin/settempo <mic on|off> <bzuk on|off>
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Start a inicializace systému
Po  zavedení  jádra  operačního  systému  je  připojen  kořenový  souborový  systém  (zařízení  /

dev/mtdblock4). Po té je spušten inicializační program /sbin/init. Ten používá konfigu-
rační soubor /etc/inittab, ve kterém je uloženo pořadí inicializačních skriptů, reakce na systé-
mová volání, typy virtuálních terminálů  sloužících pro přihlášení a komunikaci se systémem atd.
Tady je použit první sériový port /dev/ttyS0.

Inicializační skripty se nacházejí v adresáři /etc/rc.d a definují pořadí spuštění jednotlivých
systémových služeb. 

rc.sysinit - Základní inicializace.

rc.multiuser - Spuštění všech služeb.

rc.sigluser - Zastavení všech služeb (Servisní režim).

Systémové služby se nacházejí v adresáři  /etc/init.d. Definují připojení souborových sys-
témů, zavedení modulů, spuštění síťových služeb a grafického serveru TinyX.

Jsou volány s parametrem:

start - Spuštění služby.

stop - Zastavení služby.

restart - Zastavení a opětovné spuštění služby.

status - Zobrazení stavu služby.

Konfigurace  systémových  služeb  je  uložena  v adresáři  /etc/sysconfig.  Jména  konfigu-
račních souborů jsou shodná se jmény těchto služeb.

Přihlášení do systému je možné buď přímo přes terminál na sériovém portu nebo pomocí některé
ze síťových služeb telnet, ssh nebo ftp. K přihlášení je potřeba zadat následující údaje:

  root
 pass

Příklad přihlášení pomocí ssh:

ssh 192.168.33.178 -l root
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