
Tutorial de confguração de um cartão micro SD como área de “swap” e 
“armazenamento” para a DragonBoard 410c (DB410C)

[1] Motivação

O processo de “unboxing” da DragonBoard 410c é bastante agradável e simples. Inicialmente, deve-se
ligá-la a um monitor HDMI, teclado e mouse e, em seguida, energizá-la. Na confguração de fábrica, a
DB410C vem com sistema operacional Android instalado. É comum que alguns usuários prefram
outros sistemas operacionais disponíveis. Este tutorial é útil àqueles que optarem por utilizar o sistema
operacional Debian (Linaro).

Após o refash da DB410C, a primeira confguração quase sempre será a de acesso à rede WiFi. Após
isto, a DB410C está pronta para uso. 

Entretanto, a experiência de uso da DB410C poderá melhorar signifcativamente caso o usuário siga
este tutorial, visando adicionar um cartão micro SD como “swap” e “armazenamento” extra à placa.

[2] Itens necessários

– 1 cartão micro SD (preferencialmente, um cartão rápido. Exemplo : SanDisk Ultra) de 16GB ou 
maior.

[3] Procedimento

Neste exemplo, usarei um cartão micro SD 16GB (vazio e previamente formatado como FAT32).

[3.1] Abrir uma janela terminal (System Tools -> LXTerminal)

[3.2 ] Verifcar os nomes dos dispositivos 

$ ls /dev/mmc* 

O resultado conterá diversos nomes iniciados por “/dev/mmcblk0”.

[3.3] Inserir o cartão micro SD na  DB410C (é possível que o cartão seja montado automaticamente). 

[3.3.1] Verifcar novamente os nomes de dispositivos : 

$ ls /dev/mmc* 

Desta vez, o resultado deverá conter diversos nomes iniciados por “/dev/mmcblk0” e 
“/dev/mmcblk1”. Observe a diferença entre este resultado e o resultado do item [3.2]. 

As diferenças serão, provavelmente, os nomes iniciados por “/dev/mmcblk1” (que são as 
partições associadas ao cartão micro SD recém inserido).

[3.3.2] Verifcar os nomes dos discos montados : 

$ ls /media/linaro

O resultado conterá os nomes dos discos montados na DB410C.



[3.3.3] Verifcar a associação entre dispositivos e discos :

$ df -hT

O resultado será uma tabela contendo 7 colunas e várias linhas. As colunas de interesse são a 
primeira (FileSystem)  e a última (Mounted on).

A linha associada ao cartão micro SD será, provavelmente, a última linha da tabela. No meu 
caso, vejo o seguinte :

FileSystem Type Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mmcblk1p1 vfat 15G 2.7M 15G 1.00% /media/linaro/FAT

Isto signifca que o cartão micro SD tem nome de dispositivo “/dev/mmcblk1” e sua partição “p1”
está montada no diretório “/media/linaro/FAT” (este nome pode variar caso a caso).

[3.3.4] Ejetar (desmontar) o cartão micro SD:

$ sudo umount /media/linaro/FAT

[3.3.5] Verifcar se a “desmontagem” ocorreu:

$ df -hT

Observe que a última linha (referente ao cartão micro SD) terá desaparecido.



[3.4] Reparticionar o cartão micro SD

O nome “/dev/mmcblk1p1” signifca que o dispositivo “/dev/mmcblk1” tem uma partição “p1”. Pode 
ser que haja outras partições (“p2”, “p3” , etc). No meu caso, observo apenas uma única partição 
denominada “/dev/mmcblk1p1”.

Nos passos seguintes, iremos reparticionar o cartão micro SD. O objetivo é recriar duas partições : uma
denominada “/dev/mmcblk1p1” e outra denominada “/dev/mmcblk1p2”.

Nome da partição Tamanho Tipo da partição Função

/dev/mmcblk1p1 3 / 4 do espaço disponível Linux (83) Armazenamento

/dev/mmcblk1p2 1 / 4 do espaço disponível Swap Linux (82) Swap

Utilizaremos o comando fdisk, que deve ser executado como super-usuário (sudo). Por este motivo, 
tenha muito cuidado ao utilizá-lo.

$ sudo fdisk /dev/mmcblk1

As principais opções do comando fdisk são :

opção descrição

m Help

p Mostra as partições

d Apaga (deleta) uma partição

n Adiciona uma nova partição

t Muda o tipo de partição

w Salva resultados e sai

[3.4.1] Apagar a partição existente 

digite  d

[3.4.2] Criar uma nova partição

digite n

digite p (tipo de partição : primary)

digite 1 (número da partição : 1)

digite 2048 ou aperte enter (primeiro setor : 2048)

Neste ponto, será exibido um número default. No meu caso, o número é 31116287.
Leia tal número e multiplique-o por 3/4. O resultado será 23337215. Digite este número.

digite 23337215 (último setor : 23337215)



[3.4.3] Criar uma segunda partição

digite n

digite p (tipo de partição : primary)

digite 2 (número da partição : 2)

aperte enter (primeiro setor : default = 23339008)

aperte enter (último setor : default = 31116287)

[3.4.4] Alterar os tipos das partições

digite t

digite 1 (número da partição: 1)

digite 83 (tipo da partição : Linux)

digite t

digite 2 (número da partição: 2)

digite 82 (tipo da partição : Linux Swap / Solaris)

[3.4.5] Verifcar resultados

digite p

O resultado será uma tabela de 8 colunas :

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/mmcblk1p1 2048 23337215 23335168 11.1G 83 Linux

/dev/mmcblk1p2 23339008 31116287 7777280 3.7G 82 Linux Swap / Solaris

[3.4.6] Salvar resultados e sair

digite w

[3.4.7] Verifcar os nomes dos dispositivos criados

$ ls /dev/mmc*

Observe que ao fnal da lista haverá os seguintes dispositivos (devices) :

/dev/mmcblk1 (cartão micro SD)
/dev/mmcblk1p1 (partição 1 : Linux)
/dev/mmcblk1p2 (partição 2 : Linux Swap)



[3.5] Formatar partição Linux

Iremos formatar a partição p1, criar um diretório de montagem (/media/sdcard) e montar o dispositivo
ao diretório:

$ sudo mkfs.ext3 /dev/mmcblk1p1 (formata)
$ sudo mkdir /media/sdcard (cria diretório)
$ sudo mount -t ext3 /dev/mmcblk1p1  /media/sdcard (monta)

[3.6] Confgurar a partição de Swap Linux

Iremos preparar a partição p2 como área de Swap e montá-la:

$ sudo mkswap /dev/mmcblk1p2 (prepara)
$ sudo swapon /dev/mmcblk1p2 (monta)
$ sudo swapon  -s (exibe status)

[3.7] Criar um script para automatizar a montagem das partições 

Utilizando seu editor de texto preferido, crie o seguinte arquivo (salve-o como  “dragon_up.sh”) em 
algum diretório de “scripts úteis”.

No meu caso, o diretório de “scripts úteis” é : /home/linaro/Documents/utils

  dragon_up.sh

#! /bin/sh

sudo mount -t ext3 /dev/mmcblk1p1  /media/sdcard
sudo swapon /dev/mmcblk1p2
sudo swapon  -s

De maneira análoga, crie também o arquivo abaixo (salve-o como “dragon_down.sh”) :

 dragon_down.sh

#! /bin/sh

sudo umount /media/sdcard
sudo swapof /dev/mmcblk1p2

Transforme-os em arquivos executáveis :

$sudo chmod +x ./dragon_up.sh
$sudo chmod +x ./dragon_down.sh



[3.8] As partições estão prontas para uso

Sempre que precisar, execute o comando “dragon_up.sh” para ativar as partições ou o comando 
“dragon_down.sh” para desativá-las.

Uma idéia interessante é incluir a chamada ao script “dragon_up.sh” nos arquivos de inicialização 
(boot) do Linux.

[3.9] Automatizar chamada do script logo após o boot do Linux (Opcional)

Certamente, seu projeto precisará executar scripts de inicialização pós-boot.  
Neste exemplo, criaremos um script chamado “mybootscript” para tal propósito. 
Caso seu projeto já tenha um script semelhante, basta acrescentar a chamada ao script “dragon_up.sh”
ao mesmo.

[3.9.1] Criar arquivo mybootscript
 
Utilizando seu editor de texto preferido, crie o arquivo abaixo, salvando-o como  “mybootscript” no 
diretório /etc/init.d

              /etc/init.d/mybootscript

#! /bin/sh

cd /home/linaro/Documents/utils
sudo ./dragon_up.sh

$sudo chmod 755 /etc/init.d/mybootscript (transforma em executável)

$sudo update-rc.d mybootscript defaults (confgura o serviço)

$sudo service --status-all (exibe status dos serviços)

A partir de agora, logo após o boot da DB410C, o script “mybootscript” será executado. Neste exemplo,
tal script chama aquele script “drangon_up.sh” que, por sua vez, habilita as partições do cartão micro 
SD. Neste mesmo arquivo “mybootscript” é possível adicionar outras chamadas de scripts necessárias 
ao seu projeto.

[4.0] Conclusão :

Sua DragonBoard 410c terá um desempenho otimizado devido às novas área de “swap” e de 
“armazenamento” (diretório /media/sdcard) do cartão microSD. Você perceberá facilmente a 
diferença. Com estes novos recursos, será possível compilar pacotes de softwares mais pesados a 
partir do “source code”, diretamente na DB410C  e com muito mais agilidade. A experiência de uso da 
DB410C também será mais agradável devido à possibilidade de abrir várias janelas ou aplicativos 
simultaneamente, sem sobrecarregar o sistema operacional.
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