การพัฒนาระบบฝงตัวดวยระบบปฏิบัติการลินุกซ บน SoPC
นางสาวขวัญตา ทองพรม และ นางสาวนารี โปรัมย

บทคัดยอ
เปนการพัฒนาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux) โดยการนําลินุกซมาใชงานเปนระบบปฏิบัติการ ในระบบที่เปน
System on Chip (SoC) และพัฒนาไปสู การนําระบบปฏิบัติการลินุกซมาพัฒนาระบบฝงตัวบนวงจร FPGA ซึ่งเปนวงตรรกะ
แบบโปรแกรมได หรือระบบที่เปน System on Programmable Chip (SoPC) โดยกลาวถึงกระบวนการและเครื่องมือที่ใช
พัฒนา และทดลองพัฒนาระบบฝงตัวโดยใชเครื่องมือตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาไดรเวอรและซอฟตแวรเพื่อทดสอบการทํางาน และ
ทดลองทําระบบฝงตัวใหสามารถใชงานไดจริง โดยจะมีการพัฒนาโดยผานโปรแกรมจําลอง ไปจนถึงการพัฒนาบนบอรดพัฒนา
ที่เปน System on Chip และ System on Programmable Chip
1. บทนํา
ลินุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการหนึ่งที่มีจุดเดน
หลายดาน เนื่องจากเปนระบบที่เปน รหัสเปด (Open
Source) ซึ่งเดิมนั้นพัฒนาใหทํางานบนคอมพิวเตอรสวนตัว
(PC) ตอมามีการนํามาพัฒนาใชงานกับระบบฝงตัว โดยใช
ชื่อวา uClinux ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาตอไดงาย มี
ความสามารถสูง และทํางานไดกับหนวยประมวลผลหลาย
ชนิด และยังสามารถนํามาใชกับ วงจรแบบโปรแกรมได
(Programmable Logic) ไดอีกดวยซึ่งระบบฝงตัวที่สรางขึ้น
บนวงจรที่โปรแกรมไดนี้ เรียกวา SOPC (System on
Programmable Chip) ซึ่งมีความยืดหยุนในการพัฒนาสูง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ใชในการดําเนินงาน
2.1 Field Programmable Gate Array (FPGA)
FPGA หรือ Field Programmable Gate Arrays
เปนชิพแผงวงจรรวม (IC Chip) ที่ประกอบดวยวงจรตรรกะ
ที่โปรแกรมได (Programmable Logic) จํานวนมาก ซึ่ง
ภายในจะประกอบดวย Logic Block ซึ่งทํางานเปนเกต
(Gate) อยางงายตาง ๆ เชน AND, OR, XOR, NOT และ
วงจร ฟลิปฟลอป (Flip-Flop) ซึ่งแตละ Logic Block จะ

สรางจากบิตหนวยความจํา กับ วงจรเลือกขอมูล
(Multiplexer)

รูปที่ 2.1 โครงสรางของ Logic Block ใน FPGA
2.2 หนวยประมวลผล ARM7
ลักษณะทั่วไปของหนวยประมวลผล ARM7

รูปที่ 2.3 Block Diagram ของ ARM7TDMI Processor [1]
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2.3 หนวยประมวลผล MicroBlaze
ลักษณะทั่วไปของหนวยประมวลผล MicroBlaze

รูปที่ 2.4 Block Diagram ของหนวยประมวลผล
MicroBlaze [9]
2.4 ลินุกซสําหรับไมโครคอนโทลเลอร (uClinux)
ลินุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการและชื่อเคอร
เนล (Kernel) ที่นิยมตัวหนึ่งในฐานะของซอฟตแวรโอเพน
ซอรส ระบบปฏิบัติการลินุกซหรือที่เรียกเต็มๆวา "กนู/ลินุกซ"
(GNU/Linux) มีลักษณะคลายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ
ตามมาตรฐาน POSIX โดยมีลินุกซ เคอรเนล เปนศูนยกลาง
ทํางานรวมกับไลบรารีและเครื่องมือตางๆ ลินุกซนิยม
จําหนายหรือแจกฟรีในลักษณะเปนแพคเกจ โดยผูจัดทําจะ
รวมซอฟตแวรสําหรับใชงานในดานตางๆ เปนชุดเขาดวยกัน
ลินุกซ ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาย ไลนัส โทวอลด
(Linux Tovalds) โดยในชวงแรก ๆ ลินุกซ ถูกพัฒนาและใช
งานในเฉพาะกลุมผูที่สนใจ ซึ่งในปจจุบันลินุกซไดรับความ
นิยมเนื่องมาจากระบบการทํางานที่เปนอิสระ ปลอดภัย
เชื่อถือได และราคาต่ํา จึงไดมีการพัฒนาจากองคกรตางๆ

เชน ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต-แพกการด และ โนเวลลใชสําหรับใน
ระบบเซิรฟเวอรและพีซี เริ่มแรกลินุกซพัฒนาสําหรับใชกับ
เครื่อง อินเทล 386 (Intel 386)
ลิขสิทธิ์ของหลายๆสวนของ ลินุกซจดภายใต
ลิขสิทธิ์GPL ซึ่งเปนลิขสิทธิ์ที่กําหนดใหผูที่นําโคดไปใชตอง
ใชลิขสิทธิ์แบบเดิมตอคือใชลิขสิทธิ์ GPL เชนเดียวกัน (ใน
บางครั้งจะเรียกวา copyleft) ซึ่งเรียกซอฟตแวรประเภทนี้วา
รหัสเปด (Open Soruce)
เมื่อลินุกซไดรับความนิยมมากขึ้น และเปนแบบ
รหัสเปด ทําใหมีการนํา ลินุกซมาดัดแปลงใหใชงานกับ
ไมโครคอนโทลเลอร และนํามาใชงานในระบบฝงตัว เรียกวา
uClinux หรือ Microcontroller Linux ซึ่งสามารถใชงานกับ
หนวยประมวลผลที่ไมมีความสามารถในการจัดการ
หนวยความจําไดดวย และไดรับความนิยมมากในการนํามา
ทําอุปกรณตาง ๆ และระบบฝงตัวอีกดวย
3. วิธีการดําเนินงานพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ
1. ศึกษาคนควาและทดลองรบูตระบบ Linux และ
uClinux ในแพลตฟอรม ARM และทดลองใชงาน
บน Emulator และ บอรดพัฒนา ARM
2. ศึกษาคนควาและทดลองสรางระบบไฟลและ
ระบบ Linux ทั้งหมดในแพลตฟอรม ARM และ
ทดลองใชงานบนบอรดพัฒนา ARM
3. ศึกษาคนควาทดลองนําโปรแกรมตาง ๆ ติดตั้งใน
Linux บนแพลตฟอรม ARM เพิ่มเติม รวมทั้ง การ
เพิ่มฮารดแวรตาง ๆ และ การพัฒนาโปรแกรมและ
ไดรเวอรสําหรับฮารดแวร
4. ศึกษาคนควาทดลองใชงาน Linux บน ARM ใน
ระบบ SOPC (System On Programmable
Chip)
5. สรุปผลการทํางานทั้งหมด
6. ตรวจสอบความถูกตองในขั้นสุดทาย
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3.1 ปญหาและการพัฒนาไปสูระบบปฏิบัติการ
ในปจจุบัน ชีวิตประจําวันของมนุษยเรา มีการ
พึ่งพาเทคโนโลยีตลอดเวลา เทคโนโลยีทําใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ที่ชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อุปกรณสื่อสาร
ยานพาหนะ โทรทัศน โทรศัพทมือถือ ตู ATM ฯลฯ ทุก ๆ
อยางมีเทคโนโลยีที่สําคัญที่นํามาใชนอกจากระบบ
เครื่องยนตกลไกล ก็คือระบบควบคุม ที่สรางขึ้นจากวงจร
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปรียบเสมือนสมองเพื่อสั่งงานอุปกรณ
และกลไกลตาง ๆ เมื่อเทคโนโลยีสูงขึ้น ระบบควบคุมใน
อุปกรณตาง ๆ ก็ยิ่งซับซอนมากขึ้น วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใช
มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ และ พัฒนาไปสูระบบ คอมพิวเตอร
ขนาดเล็ก ซึ่งประกอบดวยหัวใจหลักคือ หนวยประมวลผล
(Processor หรือ CPU) และวงจรตาง ๆ รวมกันเรียกวา
ไมโครคอนโทลเลอร (Microcontroller) ซึ่งทํางานไดซับซอน
และรวดเร็วมากขึ้น โดยนํามาฝงในอุปกรณตาง ๆ และ
เรียกวา ระบบฝงตัว (Embedded System) โดยอาศัย
ซอฟตแวร (Software) เขามาทํางานในระบบคอมพิวเตอร
ขนาดเล็ก เพื่อควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส และกลไกล ตาง
ๆ ซึ่งเปน (Hardware) ละในระบบที่ซับซอน ยิ่งตองการ
ซอฟตแวรที่มีความสามารถสูง และสามารถชวยใหใชงาน
ซอฟตแวรตาง ๆ ไดงายและมีประสิทธิภาพ เรียกวา
ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
3.2 ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบฝงตัวใน
ประเทศไทย มีการพัฒนานอยมาก และมีความลาหลัง
เทคโนโลยีตาง ๆ จึงตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศเขา
มา ทั้ง ฮารดแวร และ ซอฟตแวร ซึ่งมีราคาสูง และยังเปน
ระบบปด (Proprietary) ซึ่งไมสามารถแกไขพัฒนาได การ
สรางวงจรอิเล็กทรอนิกสในการพัฒนาลวนทําไดยาก ใช
ตนทุนสูง และยังหาอุปกรณตาง ๆ ไดยากอีกดวย
ลินุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการหนึ่งที่มีจุดเดน
หลายดาน เนื่องจากเปนระบบที่เปน รหัสเปด (Open
Source) ซึ่งเดิมนั้นพัฒนาใหทํางานบนคอมพิวเตอรสวนตัว

(PC) ตอมามีการนํามาพัฒนาใชงานกับระบบฝงตัว โดยใช
ชื่อวา uClinux ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาตอไดงาย มี
ความสามารถสูง และทํางานไดกับหนวยประมวลผลหลาย
ชนิด และยังสามารถนํามาใชกับ วงจรแบบโปรแกรมได
(Programmable Logic) ไดอีกดวยซึ่งระบบฝงตัวที่สรางขึ้น
บนวงจรที่โปรแกรมไดนี้ เรียกวา SOPC (System on
Programmable Chip) ซึ่งมีความยืดหยุนในการพัฒนาสูง
3.3 การวิ เ คราะห แ ละการสรุ ป ผลการพั ฒ นา
ระบบปฏิบัติการ
การทดลองใชระบบปฏิบัติการลินุกซบน
Emulator
จากการทดลองใชงาน uClinux โดยใช Emulator
คือ GDB ARMulator ในชวงแรก จะเห็นวาการพัฒนา
Software บนระบบ uClinux สามารถทําไดโดยไมตองใช
Hardware จริง ๆ เพื่อใหคุนเคยกับวิธีการทําคราว ๆ กอนได
ซึ่งการใชงานบน Emulator จะคอนขางงายกวาการทําบน
Hardware จริง ๆ มากเพราะไมตองคํานึงถึง Hardware
ตาง ๆ มากนัก สามารถทําตาม เอกสารตาง ๆ ที่เปนขอมูล
ไดตรง ๆ โดยเมื่อทําไดแลว เราก็จะไดสภาพแวดลอมในการ
ที่จะ พัฒนา uClinux ตอไปบน Hardware จริง ๆ ดวย คือมี
Tools Chains และโปรแกรมตาง ๆ คอนขางพรอมแลว
การทดลองติดตั้ง U-Boot Boot Loader ลงใน
บอรดพัฒนา
การทดลองติดตั้ง U-Boot Boot Loader มีขั้นตอนที่ยุงยาก
พอสมควร เนื่องจาก U-Boot นั้นไมสามารถใชกับบอรด
พัฒนาได จึงตองมีการดัดแปลง U-Boot กอนโดยพัฒนา
จากระบบที่มีสถาปตยกรรมใกลเคียงกัน คือของ
S3C4530B โดยแก Source Code สวนของ UART และ
สวนของ Flash Memory ใหตรงกับบอรด
เมื่อสามารถทําให U-Boot สามารถ Boot ใน
บอรดพัฒนาได แตวา U-Boot ที่แกไขนั้นยังไมสามารถจะ
จัดการกับ Flash Memory บนบอรดได จึงไดมีการเขียน
สวนของ U-Boot ที่ใชจัดการกับ Flash Memory ขึ้นมาใหม
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ทั้งหมด ซึ่งรวมอยูใน Patch ที่ใชกับ U-Boot ในการทดลอง
แลว
U-Boot ที่ไดรับการแกไขจากการทดลองครั้งนี้ ยัง
สามารถใช เรียก uClinux ขึ้นมาทํางานไดสมบูรณ และยัง
สามารถที่จะ Flash Kernel และ Root Filesystem Image
ลงไปบน Flash Memory ไดอีกดวย ซึ่งสามารถโปรแกรม
ผานไดทั้ง Serial และ Ethernet
การทดลองและพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ
บน บอรดพัฒนา
หลังจาก Boot Loader ใชงานได จะทําให
สามารถทดลองบูต uClinux kernel เชนเดียวกับ U-Boot
คือ uClinux Kernel และ Patch ที่มีนั้นไมสามารถใชกับ
บอรดทดลองได จึงตองมีการแกไข Kernel ในสวนของ
UART เชนเดียวกับ U-Boot และเพิ่ม Code ของ CPU ตัว
ใหมเขาไป โดยแกไขจากระบบใกลเคียงคือ ESPD 4510B
ซึ่งใช CPU S3C4510B โดยไฟลที่แกไขทั้งหมดรวมอยูใน
ไฟล Patch ที่ใชกับ Kernel ในการทดลองแลว
Kernel ที่แกไขแลวสามารถที่จะบูตจาก U-Boot
ไดและสามารถที่จะใชงาน ROMFS Filesystem ที่สราง
ขึ้นมาจาก uClinux Distribution ได หลังจากบูตและเขา
Root Shell แลว จะสามารถใชคําสั่งตางๆ เพื่อเรียก
โปรแกรมที่เราเลือกตอนที่ทําการสราง Filesystem
แตจากการทดลองยังมีปญหาในการ Load
โปรแกรมบางสวนขึ้นมาใชงาน ซึ่งจะเกิด Error เกี่ยวกับการ
Load Flat Binary
การทดลองและพัฒนาระบบฝงตัวบน SOPC
ดวยระบบปฏิบัติการลินุกซ
การนํา Linux มาใชงานบน SOPC จําเปนตองนํา
IP Core ตาง ๆ มารวมกันใน FPGA เพื่อใหทํางารนเปน
ระบบ System on Chip โดยในการทําระบบบน Xilinx
FPGA จะใชโปรแกรม Xilinx Platform Studio ในการที่จะ
ทําระบบ System on Chip โดยใช MicroBlzae Processor
ใหเกิดขึ้นบน FPGA ซึ่งในการใชงานกับ uClinux จะมี

รายละเอียดในการปรับแตงมาก เพื่อใหตําแหนงของ
Memory Address และ Address ของอุปกรณตาง ๆ ตรง
ตามที่ uClinux Kernel ของ MicroBlaze กําหนดไว
จึงตองอาศัยการปรับแตงที่มีการทําไวกอนแลว โดยผูที่
เชี่ยวชาญ แลวจึงนํามาแกไขตามที่เราตองการอีกครั้ง เชน
การเพิ่มลด Serial Port การเพิ่ม Interface สําหรับ LED
และ Dip Switch ที่จะใชงานใน Linux ของเรา
จากการพัฒนาเราสามารถนําไฟลของ Platform
Studio ซึ่งสรางจากระบบของ Platform Studio ที่เรียกวา
Base System Builder (BSB) ที่มีการปรับแตงแลว มาใช
งานไดทันที และปรับแตงตามที่เราตองการอีกครั้ง ซึ่งในการ
ทดลองตองนําไฟลปรับแตงที่เขากับบอรด FPGA ที่จะใช
งานมาใช คือ AvNet Vertex-4LX Evulation Kit ซึ่งใช Chip
XC4VLX60-FF688 ซึ่งดาวโหลดไดจากเวบไซตของ
MicroBlaze uClinux
(http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblazeuClinux/) ซึ่งจะมี Kernel และ Filesystem มาใหดวย เพื่อ
ทดลองใชงานไดทันที
จากการทดลองเมื่อเรา Load Kernel และ File
System ลงไปบน DDR RAM แลวเราจะสามารถบูตและ
ทดลองใชงานไดทันที ถาตองการใหบอรดทําการบูตดวย
ตัวเองตองทําการ Program การกําหนดคา FPGA ตาง ๆ
โดยใชไฟล Bitstrem เขาไปใน Platform Flash และ
Program Flash Memory บนบอรดใหเก็บ Kernel และ File
System เอาไวดวย ซึ่งเราอาจจะเขียนโปรแกรมใหบูต
Loader ทําการ Load Kernel อัตโนมัติจาก Flash Memory
โดยตรง
สําหรับขั้นตอนการจัดทํา Filesystem และ Kernel
สําหรับ บอรดนี้มีขั้นตอนใกลเคียงกับการทําในบอรดพัฒนา
ทั่วไป โดยเราสามารถ Filesystem โดยนํา ToolChains
สําหรับ MicroBlaze uClinux มาคอมไฟลกับ uClinux
distribution ได
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5. ป ญ หาและแนวทางการแก ไ ขในการพั ฒ นา
ระบบปฏิบัติการลินุกซ
ปญหาที่พบจากการพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ
1. บอรดพัฒนา ที่นํามาใช ไมเหมาะกับการใชงาน
uCLinux เทาที่ควร ทําใหตองมีการแกไข Source
Code ของทั้ง Boot Loader และ Kernel
2. บอรดพัฒนามีราคาสูง และหาซื้อไดยากใน
ประเทศไทย ทําใหไมสะดวกในการพัฒนา
3. ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาวงจร FPGA เชน
Xilinx ISE (ISE Foundation) และ Xilinx EDK
(Platform Studio) ไมสามารถหาไดทั่วไป และมี
ราคาสูงมาก ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนาอยาง
มาก
4. เนื่องจากบอรดพัฒนา และซอฟตแวรมีราคาสูง
ในการพัฒนาจึงตองมีการใชอุปกรณและ
ซอฟตแวรนอกสถานที่ ซึ่งทําใหไมสะดวกในการ
พัฒนา
5. ขอมูลในการพัฒนาระบบหาไดยาก
แนวทางแกไขปญหา
1. เลือกใชบอรดพัฒนาที่เหมาะสม
2. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนโดยการจัดหา
อุปกรณและบอรดพัฒนาตาง ๆ ในหนวยงาน
การศึกษา
3. ควรมีการนําซอฟตแวรที่เหมาะแกการใชงานใน
หนวยงานการศึกษามาใช เชน Software ในระดับ
Educational License ซึ่งมีราคาถูกกวา และใช
งานไดดี ไมจําเปนตองไปใชงานในหนวยงานที่มี
เทานั้น
4. สงเสริมการพัฒนาดาน Hardware ในประเทศ
เนื่องจากปจจุบันยังมีนอยมากและยังตองซื้อ
เทคโนโลยีจากตางชาติ

5 .2 ป ร ะ โ ย ช น ที่ ไ ด รั บ จ า ก ก า ร พั ฒ น า
ระบบปฏิบัติการลินุกซ
1. มีความรูความเขาใจ และมีทักษะทางดาน การ
ออกแบบทั้งในดานซอฟตแวรและฮารดแวร
สําหรับระบบฝงตัว โดยใชระบบปฏิบัติการลินุกซ
2. สามารถสรางระบบฝงตัวที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถใชงานไดจริง
3. เปนการพัฒนาและสงเสริมดานเทคโนโลยี ระบบ
ฝงตัวในประเทศไทย และ สามารถนําไปผลิตและ
ใชงานไดภายในประเทศ
4. มีทักษะในการทํางานดานวิศวกรรม สามารถ
นําไปใชงานการทํางานจริงได
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