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Cele prezentacji
 Przedstawienie co to jest jądro systemu
 Co to jest jądro Linux
 Przedstawienie ogólnych informacji o 

jądrze systemu Linux
 Kto tworzy jądro Linux
 Jak się tworzy oraz rozwija jądro Linux
 Aktualizacja jądra w systemie 

Linuksowym, kompilacja oraz instalacja



Co to jest jądro systemu...
● Jądro (kernel) jest centralnym miejscem systemu 
operacyjnego. To on decyduje o uruchomieniu danej 

aplikacji, a co wiąże się z tym przydzieleniem jej 
odpowiedniego miejsca w pamięci wewnętrznej jądra oraz 

pamięci RAM (również SWAP), obsługa komunikatów, 
komunikacji między procesorowej, warstwa wirtualna, 
warstwa systemu plików i wiele innych rzeczy które 

potrzebuje aplikacja do istnienia. Jądro również zawiera 
odpowiednie sterowniki (w systemie Linux mówimy o 

modułach jądra do obsługi sprzętu (modules)) modułami 
mogą być również aplikacje działające jako deamony 

(aplikacje działające w tle). Podsumowując - gdyby nie było 
jądra, nie było by systemu.



Jak pracuje jądro Linux...
• Ładowanie jądra do pamięci komputera
• Wyszukiwanie sprzętu, ładowanie sterowników
• Sprawdzanie dysków, montowanie partycji
• Ustawianie systemu kodowania, czasu, zmiennych 

globalnych
• Uruchamianie interfejsów sieciowych (lo, eth0)
• Uruchamianie procesów potomnych w postaci 

daemonów (procesów pracujących w tle, np. inetd, 
apache2, crontab...)

• Proces logowania użytkownika poprzez konsole lub 
graficzny menedżer logowania (np. gdm, kdm, 
xdm).



Jak pracuje jądro Linux...



Informacje o jądrze Linux
➔ Publikowany na licencji GNU/GPL
➔ Aktualna wersja: linux-2.6.22.6
➔ Ostatnia data wydania: 2007-08-31
➔ Skąd można pobrać jądro: www.kernel.org
➔ Dokumentacja jądra: www.linux.dzien-e-

mail.org/prezentacja/kernel/DocBook.zip

http://www.kernel.org/


Kto tworzy jądro Linux
Pierwotnym twórcą jest duńczyk Linus
Torvalds. Z biegiem lat dołączyła do
niego rzesza programistów z całego
świata. Każda osoba nawet nie znająca
się na programowaniu może wesprzeć 
tworzenie jądra Linuksa.



Jak się tworzy oraz rozwija
 jądro Linux

➔ Poprawki kodu, tłumaczeń dokumentacji
➔ Dodawanie nowych modułów w formie kodu

w języku C, C++
➔ Poszukiwanie i zgłaszanie błędów w pracy 

działania jądra (wycieki pamięci, nie działające 
moduły, wyjątki występowania Kernel Panic)

➔ Dofinansowania do projektu (utrzymanie serwera 
potrzebnych do prac kosztuje :-)



Aktualizacja jądra 

● Jak zaktualizować nasze jądro gdy jest już 
przestarzałe i powoli przestaje wspierać 

nasz najnowszy sprzęt...



Aktualizacja jądra 

Z biegiem czasu, nasze jądro się starzeje. 
Przestaje wspierać najnowszy sprzęt, 
najnowsze protokoły, jakieś aplikacje 
odmawiają posłuszeństwa. Jest na to 

sposób...



Aktualizujemy nasze jądro

● Aktualizacja jądra!



Aktualizujemy nasze jądro
● W tym celu potrzebujemy:

✔ Najnowszą paczkę z naszym nowym jądrem 
którą pobierzemy ze strony:
www.kernel.org
Pobieramy pełną wersje (F – Full) ma ona 
rozmiar około 45MB.

✔ Zainstalowane programy i biblioteki: 
gcc, g++, g77, make, libstd++, libc, 
mkinitramfs...

http://www.kernel.org/


Aktualizujemy nasze jądro
         Co zawiera paczka

         linux-2.6.22.6.tar.bz2?

Zawiera ona źródła jądra. Jest tam
około 30 tysięcy plików z kodem
źródłowym pisanym w językach C,
C++, Perl i innych. Zawiera również
dokumentację dotyczącą funkcji jądra
oraz tzw. Kernel Hacking.



Pierwsze kroki
Pobrana paczka ma nazwę:
linux-2.6.22.6.tar.bz2 jest to spakowany folder ze 
źródłem jądra. Aby go rozpakować wydajemy 
polecenie w terminalu:
 # cd /usr/src/
 # tar -xf $ADDR/linux-2.6.22.6.tar.bz2
 # cd linux-2.6.22.6
(Gdzie $ADDR tam ścieżka gdzie zapisaliśmy paczkę)
Następnie czyścimy konfigurację poleceniem 
make:
 # make mrproper



Konfiguracja przed kompilacją
Teraz musimy skonfigurować jądro, czyli 
wybrać co ma być zawarte w naszym 
jądrze. Jest dostępnych kilka sposobów 
konfiguracji:

make config - konfiguracja tekstowa, dużo pytań na 
temat obsługiwania sprzętu, sieci, sterowników, systemów 
plików i innych - zalecane dla zaawansowanych 
użytkowników.



make config



Konfiguracja
make menuconfig -  kolorowa konfiguracja tekstowa 

semigraficzna dodatkowo opisy elementów 
konfiguracyjnych.

make xconfig -  graficzne menu, wybór modułów 
przez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola, 
podział na kategorie i pod kategorie, opisy elementów. 
Wymaga zainstalowane elementy Qt3 bądź Qt4, wszelkie 
biblioteki graficzne Qt.



make xconfig



Konfiguracja
make gconfig  - graficzne menu, wybór modułów 

przez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola, 
podział na kategorie i pod kategorie, opisy 
elementów. Wymaga zainstalowane elementy GTK, 
glib, libglade, wszelkie biblioteki graficzne GTK+.     

make oldconfig - konfiguracja taka sama co 
aktualnie zainstalowanego jądra, dodatkowe pytania, 
głównie co do nowości zaimplementowanych w jądro, 
często ciekawe i przydatne. Ten sposób jest przeze 
mnie  zalecany!



make gconfig



make oldconfig



Konfiguracja
make silentoldconfig  - konfiguracja poprzedniej 

konfiguracji...    
  

make defconfig - konfiguracja na podstawie 
domyślnych ustawień dostarczonych wraz z jądrem.

  
make allyesconfig - wszystko jest ustawiane na 

Instaluj (wszystkie moduły są dodawane do 
kompilacji).



make defconfig



make allyesconfig



Konfiguracja
make allmodconfig - wszystkie moduły są 

instalowane, a pytania z możliwościami Y/n są 
oznaczane jako Y - yes.

  
make allnoconfig - wszystkie pytania są 

automatycznie oznaczane jako Nie instaluj 
(minimalna wersja jądra), nie zalecana dla 
niezaawansowanych użytkowników.

  
make randconfig - coś w stylu "wybierz co chcesz", 

system sam dobiera co będzie zainstalowane a co 
nie, również nie zalecam dla niezaawansowanych 
użytkowników.



make allmodconfig



make allnoconfig



make randconfig



Konfiguracja
 Teraz wpisujemy komendę make wraz ze
 sposobem konfiguracji (w prezentacji
 wykorzystujemy komendę make oldconfig):
# make oldconfig 
 Musimy odpowiadać na każde pytanie,
 alternatywą jest wciskanie klawisza Enter cały
 czas co wiąże się z domyślnymi ustawieniami,
 lecz czasem warto przeczytać jakie są
 nowości i może nawet je zaakceptować.



Proces konfiguracji
Proces konfiguracji może trochę trwać (zależnie od 

wybranego typu konfiguracji). Dla make 
oldconfig proces ten będzie trwał aż do 

wyczerpania pytań. Dla np. make defconfig 
proces ten będzie trwał aż system zaznaczy 
wszystkie odpowiedzi. Mogą wystąpić błędy. 

Najczęściej są one związane z brakiem 
zainstalowanych wymaganych pakietów. Dlatego 
proszę się upewnić, że mamy wszystkie pakiety 

zainstalowane tuż przed konfiguracją.



Kompilujemy jądro
A więc teraz przyszedł czas na „gwóźdź
programu”. Proces kompilacji to proces
przetwarzania kodu źródłowego na kod
zrozumiały dla maszyny (kod binarny

0101100...). Następnie wszystkie pliki są
konsolidowane czyli łączone. Proces
kompilacji oraz konsolidacji może być

krótszy lub dłuższy. Wszystko zależy od
ilości kodu oraz od prędkości naszego

komputera.



Kompilujemy jądro
W celu kompilacji jądra wydajemy polecenie:
# make
Czas kompilacji może zająć od 25 do ponad
godziny. Zalecam podczas kompilacji nie
pracować na programach zajmujących dużo
pamięci oraz procesora, takich jak gry czy
odtwarzacze filmów. To ma naprawdę wielkie
znaczenie podczas kompilacji. Takie działające
programy bardzo spowalniają ten proces.



Kompilujemy jądro
Podczas kompilacja mogą wyskakiwać różne
błędy, na przykład w postaci:

kernel/auditfilter.c: In function 
‘audit_receive_filter’:

kernel/auditfilter.c:1213: warning: ‘ndw’ may be used 
uninitialized in this function

kernel/auditfilter.c:1213: warning: ‘ndp’ may be used 
uninitialized in this function

Proszę się nimi nie przejmować. Nie przeszka-
dzają one w prawidłowej kompilacji jądra oraz w
jego późniejszym użytkowaniu.



Kompilacja jądra
Tuż po kompilacji jądra, wydajemy polecenie:
# make modules

które skompiluje wszystkie moduły jądra,
następnie:
# make modules_install

ta komenda instaluje wszystkie moduły do
folderu /lib/modules/2.6.22.6/



Instalujemy jądro
Tuż po udanym kompilowaniu jądra oraz
modułów przyszedł czas na jego instalację.
Aby zainstalować nasze nowe jądro wydaje-
my polecenie:
# make install

W tym momencie nasze jądro zostaje
umieszczone w katalogu /boot o nazwie:
vmlinuz-2.6.22.6



Instalacja jądra
Dla poprawnego działania jądra, tzn popra-

wnego uruchomienia wymagany jest
początkowy ramdysk, czyli obraz zawierający
początkowe pliki jądra takie jak moduły oraz

skrypt INIT. Aby stworzyć taki obraz ramdysku
używamy programu mkinitramfs.

(Nie zawsze musimy posiadać ramdysk. W naszym 
bootloaderze możemy zaznaczyć skąd jądro ma 

pobierać pliki: init=/dev/hda1)



Tworzenie ramdysku
Aby utworzyć nowy obraz ramdysku wydajemy
polecenie:
# mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.22.6 
2.6.22.6

Szkielet polecenia wygląda tak:
mkinitramfs -o /gdzie/zapisac.img-
numer_jadra

numer_jadra
gdzie numer_jadra trzeba podać numer np. 2.6.22.6
lub inny zależnie od wersji. Zapraszam do: 
                        man mkinitramfs(8)



Instalacja jądra
Następnym krokiem jest dodanie wpisu do naszego 

boot loadera. Aby to zrobić trzeba z edytować plik 
konfiguracyjny naszego programu rozruchowego.

W celu prezentacji użyjemy programu GRUB.



Konfiguracja GRUB-a
1. Otwieramy plik menu.lst zawierający listę
dostępnych systemów operacyjnych:
# cd /boot/grub/
# nano menu.lst

2. Dodajemy na końcu pliku nową sekcje:
title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22.6
root  (hdX,X)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.1 root=/dev/hdaX 
ro vga=792 

initrd /boot/initrd.img-2.6.22.1
savedefault
3. Zapisujemy plik.



Konfiguracja GRUB-a
title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22.6
root  (hdX,X)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.1 root=/dev/hdaX 
ro vga=792 

initrd /boot/initrd.img-2.6.22.1
savedefault

Gdzie (hdX,X) podajemy wartości z poprzednich
wpisów. Tak samo postępujemy z root=/dev/hdaX.



Po instalacji jądra...

To już koniec instalacji naszego jądra. W tym 
momencie możemy zrestartować komputer, 

wybrać pozycję z nowym jądrem i cieszyć się 
pełnymi możliwościami naszego jądra. Stare jądro 

wraz z jego konfiguracją zostało nie tknięte. W 
razie problemów zawsze można przerzucić się na 

starszy model jądra :-)
To jeszcze nie koniec prezentacji...



Dodatki dla wymagających

Twórcy jądra Linux pomyśleli również o 
ludziach tworzących oprogramowanie, 

którzy wykorzystują funkcje jądra takie jak 
syscalls (wywołania systemowe). Wszystko 
jest opisane w DocBooku dołączonego do 

źródeł jądra. Aby stworzyć takiego 
DocBooka  wystarczy wydać odpowiednią 

komendę....



Dodatki dla wymagających
Aby stworzyć DocBooka wydajemy następu-
jące polecenia:
# cd /usr/src/linux-2.6.22.6/
# make htmldocs

Dokumentacja po skompilowaniu dostępna jest
w folderze:

       /usr/src/linux-2.6.22.6/Documentation/DocBook
Do poprawnej kompilacji

dokumentacji wymagany jest pakiet xmlto.



Dodatki dla wymagających
Dostępna jest dokumentacja w PDF:
# make pdfdocs
XML:
# make xmldocs
SGML:
# make sgmldocs
PSD: 
# make psdocs
strony MAN: 
# make mandocs
# make installmandocs



Dodatki dla wymagających
● Co zawiera DocBook?
●

➔ Kernel API – wykaz funkcji dostępnych do 
programowania

➔ Omówienie stylu pisania kodu jądra
➔ Oprogramowanie sterowników
➔ Opisanie funkcji I/O
➔ Opisanie funkcji związanych z USB, sterownikami 

urządzeń i wiele innych...
➔ Kernel Hacking Guide (unreliable)



Kernel Hacking
Czym jest Kernel Hacking? Jest to głębsze 

poznawanie funkcji jądra Linuksa, 
wykorzystywanie ich do własnych celów, we 

własnych programach. Jest to również wiedza o 
tajnikach jądra, ważnych fragmentów kodu oraz 
sposobu ich wykorzystywania. Kernel Hacking to 

również umiejętność wstawiania własnych 
fragmentów kodu, sterowników oraz modułów do 

jądra a następnie kompilacja – zakończona 
sukcesem.



Kernel Hacking



Kernel Hacking



Kernel Hacking



Koniec

Dziękuję za uwagę.

Michał Kulling


