ای ىام تُ ةَترِو شرآغاز
دشتُر کار پيجم آزناِظگاً شّصتم غانل
حهّد فدِظٌ ای ،داىظگاً ةجيُرد
برهامههویسیسطحکرهل 

کرىل قصهتی از ىرم افزار شّصتم اشت کٌ ةا قاةلّت دشترشی کانل ةٌ نياةع شّصتم ( )Privileged Modeاجرا
نی طُد .شاِر ةرىانٌ ٍا کارةردی ٍصتيد ه ةرای دش ترشی ةٌ انکاىات شّصتم از کرىل درخُاشت ()System Call
اىجام نی دٍيد.
کرىل لّيُکس کد حجّهی اشت .ةرىانٌ ىُِصی ةرای تغّّرات ِا افزهدن قاةلّت ٍا ةٌ آن اگر ةٌ رهش نػهُلی
ةرىانٌ ىُِصی اىجام طُد (کانپاِل نجدد کد ةػد از اجرا) کار شخت ه زنانةری خُاٍد ةُد ه ضهيا تغّّر کرىل جاری
شّصتم ىّاز ةٌ راًاىدازی نجدد آن ( )Restartخُاٍد داطت .ةرای رفع اِو دطُاری ٍا در کرىل لّيُکس نفَُنی ةٌ
ىام ناژهل ( )Moduleهجُد داردِ .ک ناژهل ةرىانٌ ای اشت کٌ جداگاىٌ کانپاِل ه اجرا نی طُد ه قاةلّت افزهدً
طدن ةٌ ِک کرىل در حال اجرا را داراشت.
افزهدن ِک ناژهل ةٌ کرىل ةا دشتُر  insmodه حذف آن از کرىل ةا دشتُر  rmmodاىجام نی طُد .ةا تُجٌ ةٌ اِو
کٌ ناژهل ٍا شلصلٌ نراتب ىّازنيدی ةٌ ِکدِگر دارىد ،دشتُر دِگری ةٌ ىام  modprobeهجُد دارد کٌ ةرای ىػب
ِک ناژهل ةٌ طُر خُدکار ىّازنيدی ٍای آن را ىّز ىػب نیکيد.
ٍر ناژهل هظّفٌ خاغی از هظاِف شّصتم غانل را پّادً شازی نی کيد .نثال کيترل فراِيدٍا ،ندِرِت حافظٌ ،اِجاد
ارتتاط ه راًاىدازی هشاِل جاىتی ىظّر کارت طتکٌ ه غّرً.
.آصواییباماژولهایموجودکرهل 

آزمایش 1-5
ناژهل ٍا ةٌ غُرت فاِل ٍای ةا پصُىد  koدر نصّر > /lib/modules/<kernel-versionذخّرً طدًاىد .فَرشت
آنٍا را ةا دشتُر نياشب در خط فرنان لّصت کيّد:
find /lib/modules/<kernel-version> -name “*.ko” | less

فَرشت ناژهل ٍاِی کٌ ٍم اکيُن در کرىل ةارگذاری طدً اىد ةا دشتُر  lsmodقاةل نظاٍدً اشت .ةتّيّد .تالش
کيّد ناژهل راً اىداز کارت غُتی ه کارت طتکٌ را در فَرشت طياشاِی کيّد.
در غُرت ىّاز از دشتُر  modinfoةرای درِافت اطالغات ِک ناژهل خاص اشتفادً کيّد.
آزمایش .1-5افزودن/حذفیکماژولازپیشموجودبه/ازکرهل 
نی خُاٍّم حذف کردن ِا افزهدن ِک ناژهل را انتحان کيّم ه اثر آن ةر کرىل را ةتّيّم .ناژهل ٍدف آزناِض نا
ناژهل دراُِر کارت طتکٌ شّصتم اشت.
شّصتم طها ِک کارت طتکٌ دارد .ةا دشتُر  ifconfig –aىام کرىلی آن را احتهاال ةٌ غُرت  eth0نظاٍدً خُاٍّد
کرد .ىام ناژهل آن را در قصهت قتل ِافتّد .نثال  .e1000شػی کيّد آن را از کرىل حذف کيّد:

rmmod e1000
اگر خطاِی نتيی ةر نظغُل ه تحت اشتفادً ةُدن ناژهل گرفتّد اةتدا راةط طتکٌ را ةا دشتُر ifconfig eth0 down

غّر فػال کيّد ةػد ناژهل را حذف کيّد
ةػد از حذف ناژهل دهةارً فَرشت راةط ٍای طتکٌ را ةا  ifconfig –aةگّرِد .چٌ نیةّيّد؟
اگر ناژهل در حّو ىػب پّانی تُلّد کيد در  Logکرىل ثتت نیطُد Log .کرىل ةا دشتُر  dmesgقاةل نظاٍدً
اشت .ةگُِّد حذف ه ىػب ناژهل جدِد چٌ پّامٍاِی تُلّد کردً اشت.
آزمایش .3-5هوصتنیکماژولجدید 
ٍدف ىُطتو ناژهلی اشت کٌ ٍّچ کاری ىهی کيد .فقط ٍيگام ىػب ه حذف ِک پّام در  Logتُلّد نی کيد.
ةرای ىُطتو ناژهل ىّاز ةٌ فاِلٍای  Headerکرىل دارِد (چُن ةرىانٌ ناژهل آنٍا را  #includeکردً اشت) .اِو
فاِل ٍا ةٌ طُر پّض فرض ةا شّصتم غانل ىػب ىظدً اىد .پس ىػتظان کيّد:
apt-get install kernel-headers

اشکلت شُرس ِک ناژهل ةٌ غُرت زِر اشت .فاِل  hello.cرا ةا نحتُای زِر اِجاد کيّد:
#define MODULE
#define LINUX
__#define __KERNEL
>#include <linux/module.h
)(int init_module
{
;)"printk("<1>inserting module\n
;return 0
}
)(void cleanup_module
{
;)"printk("<1>removing module\n
}
;)"MODULE_LICENSE("GPL
دقت کيّد ک د کرىل ةٌ جای  printfاز  printkاشتفادً نیکيد ه خرهجی ةٌ  Logکرىل ٍداِت نیطُد.

ةرای کانپاِل ناژهل ِک فاِل ةٌ ىام  Makefileةا نحتُای زِر اِجاد کيّد .شپس در ٍهان نصّر دشتُر  makeرا
غادر ىهاِّد:
obj-m += hello.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

تمرین 5
ناژهل کرىلی ةيُِصّد کٌ ٍر ثاىٌّ ِک ةار تػداد فراِيدٍای در حال اجرا رهی شّصتم را در  Logذکر ىهاِد ةرای اِو
نيظُر ةاِد از انکان تػرِف  timerدر کرىل اشتفادً کيّد کٌ ةا اشتفادً از آن تاةػی کٌ نظخع نی کيّد در فُاغل
نظخع زناىی اجرا نی طُد .ةرای تػرِف ه اشتفادً از اِو انکان ،در نُرد شاختار  timer_listدر کرىل جصتجُ
کيّد.
ضهيا ةرای طهارش تػداد فراِيدٍا نیتُاىّد از قطػٌ کدی طتٌّ زِر اشتفادً ىهاِّد:
>#include <sched.h
…
;struct task_struct *task
;int n=0
)for_each_process(task
;n++

