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هسته چیست؟
هستهم بخشم اصلم اکثرم سیستمم عاملم هایم مدرنم است.م برخیم ازم سیستمم هایم عاملم ابتدایم فاقدم هسته

بودندم کهم درم اینم گونهم سیستمم هام کاربرم مستقیمام بام سختم افزارم ارتباطم برقرارم مم نمود.م ارتباطم مستقیمم با
سختم افزارم گرچهم باعثم افزایشم سرعتم شدهم وم همچنینم دستم کاربرم رام برایم برقراریم هرگونهم ارتباطیم با

سختم افزارشم بازم مم گذاشت،م امام مشکلتم بسیاریم رام بهم وجودم مم آورد.م یکم اشتباهم ازم سویم کاربرم وم یام یکم از
نرمم افزارها،م مم توانستم سختم افزارم رام دچارم مشکلم کندم وم همچنینم مدیریتم نرمم افزارهام برایم استفادهم ازم منابع

سختم افزاریم بسیارم پیچیدهم بود.

برایم رفعم اینم گونهم مشکلت،م هستهم یم سیستمم عاملم بهم وجودم آمدم وم بهم عنوانم یکم رابطم بینم کاربرم و
سختم افزارم طراحیم وم بهم یکم ازم اصلم ترینم وم اساسم ترینم بخشم هایم سیستمم هایم عاملم امروزیم تبدیلم شد.

وظایف هسته

- مدیریت قطعات:۱

م قطعاتم بسیاریم بهم یکم کامپیوترم متصلم مم شوند.م ازم جملهم کارتم هایم گرافیک،م صدا،CPUم وم RAMبهم جزم 
مودم،م کارتم شبکهم وم …)م کهم هرم یکم بهم نحویم کارم مم کنندم وم هستهم بام استفادهم ازم درایورهایم مختلفم ازم نحوهم ی

کارم آنم هام مطلعم شدهم وم قادرم بهم برقرارم ارتباطم مناسبم بینم قطعاتم مم شود.م هرم ارتباطیم کهم بام سختم افزارم صورت
مم گیردم بایدم ازم قواعدم خاصم پیرویم کندم وم هستهم اطمینانم پیدام مم کندم کهم اینم قواعدم بهم درستم رعایتم مم شوند.

- مدیریت مموری (حافظه رم)۲
هرم پروسهم ایم کهم اجرام مم شود،م نیازم بهم مقدارم معینم ازم حافظهم یم رمم دارد.م هستهم اطمینانم پیدام مم کندم که

مقدارم حافظهم یم موردم نیازم هرم پروسه،م بهم آنم اختصاصم دادهم شود.م هستهم همچنینم بایدم ازم تداخلم اطلعات
ذخیرهم شدهم درم حافظهم جلوگیریم نمایدم تام اطلعاتم مربوطم بهم یکم پروسه،م توسطم پروسهم ایم دیگرم دستکاری

نشدهم وم مشکلم برایم پروسهم هام بهم وجودم نیاید.

CPU- مدیریت 3
م درم اختیارم داشتهم باشد،CPUهستهم برایم اطمینانم ازم اینکهم هرم پروسهم مدتم زمانم لزمم رام برایم استفادهم ازم 

پروسهم هام رام اولویتم بندیم مم نمایدم وم زمانم لزمم رام بهم هرم پروسهم اختصاصم مم دهد.م اینم مدیریتم تنهام محدودم به
)م پروسه،م ارتباطاتم بینownershipزمانم نشدهم وم عواملم مثلم مجوزهایم امنیتم هرم پروسه،م مالکیتم (

پروسهم هایم مختلفم وم …م رام شاملم مم شود.

- ارتباط بین کاربر و سخت افزار4
درم نهایتم کرنلم وظیفهم داردم بستریم رام برایم دسترسم اطلعاتم مختلفم سختم افزاری،م منابعم سیستمم وم …

درم اختیارم برنامهم نویسانم وم کاربرانم محیام نماید.م برنامهم نویسانم مم توانندم بام استفادهم ازم درخواستم هایم سیستم
)system callsم بهم اینم اطلعاتم دسترسم پیدام کردهم وم درم صورتم نیازم تغییریم درم وضعیتم سیستمم خودم به(

وجودم آورند.

هسته لینوکس:
یکم ازم مهمم ترینم بخشم هایم سیستمم عاملم لینوکسم هستهم یم آنم استم وم هستهم یم لینوکس،م لینوکسم است.

بله...م نامم سیسنمم عاملم لینوکسم ازم نامم هستهم یم آنم گرفتهم شدهم است.

۳
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م وم توسطم «لینوسم توروالدز»م ایجادم شدم وم هنوزم همم توسطم او۱۹۹۱پروژهم یم هستهم یم لینوکسم درم سالم 
،م بهم شدتم گسترشم پیدام کردم و۱۹۹4مدیریتم مم شود.م کرنلم لینوکسم پسم ازم انتشارم اولینم نسخهم م یم آنم درم سالم 

گرچهم عدهم یم انگشتم شماریم تصمیمم مم گیرندم کهم چهم کدهایم بهم هستهم راهم پیدام کند،م امام اکنونم بیشم ازم صدها
برنامهم نویسم برایم هرم نسخهم یم هستهم کدم مم نویسند.

)م مم گویند.vanilla kernelبهم هستهم ایم کهم توسطم تیمم لینوسم توروالدزم منتشرم مم شودم هستهم یم وانیلم (
پسم ازم انتشارم هرم نسخهم ازم کرنلم وانیل،م توزیعم هایم لینوکسم وم پروژهم هایم مختلفم توسعهم یم کرنل،م تغییراتم مورد

نظرم خودم رام درم هستهم یم وانیلم ایجادم کردهم وم برایم کاربرانشانم منتشرم مم کنند.م اینم هستهم هام معمولم شامل
امکاناتم مم شوندم کهم کرنلم وانیلم هنوزم نمم خواهدم آنم هام رام پشتیبانم کندم وم یام بهم دلیلم پشتیبانم آنم هام را

متوقفم کردهم است.

چگونه هسته ی لینوکس را کامپایل کنیم؟

- جمع آوری اطلاعات سخت افزاری:۱
پیشم ازم اینکهم بتوانیدم کرنلم خودم رام کامپایلم کنیدم مم بایستم سختم افزارهایم سیستمم خودم رام بشناسید.م به

طورم معمولم کسم دقیقام نمم داندم کهم ازم چهم سختم افزارهایم استفادهم مم کند.م خوشبختانهم لینوکسم ابزارهای
خوبم برایم شناختم سختم افزارهایم سیستمم داردم کهم درم زیرم بهم معرفیم برخیم ازم مهمم ترینم آنم هام مم پردازیم:

آ.م اطلعاتم حافظهم رم:
برایم دانستنم اطلعاتم حافظهم یم رمم خودم مم توانیدم ازم دستورم زیرم استفادهم کنید:

$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2030260 kB 
MemFree:          230200 kB 
MemAvailable:     604200 kB 
Buffers:           93492 kB 
Cached:           506440 kB 
SwapCached:            8 kB 
Active:          1146284 kB 
Inactive:         533528 kB 
Active(anon):     975512 kB 
Inactive(anon):   220696 kB 
Active(file):     170772 kB 
Inactive(file):   312832 kB 
Unevictable:       14236 kB 
Mlocked:           14236 kB 
HighTotal:       1149700 kB 
HighFree:         101624 kB 
LowTotal:         880560 kB 
LowFree:          128576 kB 
SwapTotal:       2157564 kB 
SwapFree:        2157500 kB 
…

همینم طورم کهم مشاهدهم مم کنید،م مقدارم رمم سیستمم شمام وم سایرم اطلعاتم درم رابطهم بام حافظهم یم خودم را
م استفادهم نمود.freeمم توانیدم درم خروجیم ببینید.م برایم بهم دستم آوردنم اطلعتم رمم همچنینم مم توانم ازم دستورم 

CPUب.م اطلعاتم 

م مم توانم ازم دستورم زیرم استفادهم کرد:CPUمشابهم رم،م برایم بهم دستم آوردنم اطلعاتم مربوطم بهم 

$ cat /proc/cpuinfo
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processor : 0 
vendor_id : GenuineIntel 
cpu family : 6 
model : 23 
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6500  @ 2.10GHz 
stepping : 10 
microcode : 0xa07 
cpu MHz : 1200.000 
cache size : 2048 KB 
physical id : 0 
siblings : 2 
core id : 0 
cpu cores : 2 
apicid : 0 
initial apicid : 0 
fdiv_bug : no 
f00f_bug : no 
coma_bug : no 
fpu : yes 
fpu_exception : yes 
cpuid level : 13 
wp : yes 
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 
pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc 
arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 
xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm dtherm 
bogomips : 4190.70 
clflush size : 64 
cache_alignment : 64 
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual 
power management:

همانم طورم کهم مم بینید،م اطلعاتم کاملم درم رابطهم بام سم پم یوم توسطم اینم دستورم بهم دستم مم آید.

PCIپ.م قطعاتم 

م متصلم شدهم بهم دستگاهتانم مم توانیدم ازم دستورم زیرم استفادهم کنید:PCIبرایم اطل عم ازم قطعاتم 

$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller 
Hub (rev 07) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: agpgart-intel 
Kernel modules: intel_agp 

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset 
Integrated Graphics Controller (rev 07) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: i915 
Kernel modules: i915 

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated 
Graphics Controller (rev 07) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #4 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #5 (rev 03) 

5
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Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #6 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI 
Controller #2 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: ehci-pci 
Kernel modules: ehci_pci 

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller 
(rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: snd_hda_intel 
Kernel modules: snd_hda_intel 

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 
(rev 03) 

Kernel driver in use: pcieport 
Kernel modules: shpchp 

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 
(rev 03) 

Kernel driver in use: pcieport 
Kernel modules: shpchp 

00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 
(rev 03) 

Kernel driver in use: pcieport 
Kernel modules: shpchp 

00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 
(rev 03) 

Kernel driver in use: pcieport 
Kernel modules: shpchp 

00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #1 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #2 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI 
Controller #3 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: uhci_hcd 
Kernel modules: uhci_hcd 

00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI 
Controller #1 (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: ehci-pci 
Kernel modules: ehci_pci 

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93) 
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: lpc_ich 
Kernel modules: lpc_ich 

6
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00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port 
SATA Controller [IDE mode] (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: ata_piix 
Kernel modules: ata_piix, pata_acpi, ata_generic 

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03) 
Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: i801_smbus 
Kernel modules: i2c_i801 

00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port 
SATA Controller [IDE mode] (rev 03) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: ata_piix 
Kernel modules: ata_piix, pata_acpi, ata_generic 

09:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8040 PCI-E Fast 
Ethernet Controller (rev 13) 

Subsystem: Dell Device 02aa 
Kernel driver in use: sky2 
Kernel modules: sky2 

0c:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 
01) 

Subsystem: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card 
Kernel driver in use: b43-pci-bridge 
Kernel modules: ssb 

اینم دستورم اطلعاتم جامعیم درم رابطهم بام سختم افزارم شمام مم دهد.م مهمم ترینم اینم اطلعاتم نامم درایورم و
ماژولم کهم درم هستهم یم فعلم برایم کارم بام هرم سختم افزارم استفادهم شدهم است،م مم باشد.م اینم اطلعاتم یافتن

درایورم موردم نیازم هرم سختم افزارم رام بهم هنگامم تنظیمم هستهم برایم شمام سادهم ترم مم کند.

USBت.م قطعاتم 

م متصلم بهم دستگاهم رام بهم شمام مم دهد:usbدستورم زیرم اطلعاتم موردم نیازم درم موردم قطعاتم 

$ lsusb
Bus 005 Device 003: ID 125f:a94a A-DATA Technology Co., Ltd. 
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 006 Device 002: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. 
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 004 Device 004: ID 05ca:180a Ricoh Co., Ltd 
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 
Bus 001 Device 004: ID 413c:8162 Dell Computer Corp. Integrated Touchpad 
[Synaptics] 
Bus 001 Device 003: ID 413c:8161 Dell Computer Corp. Integrated Keyboard 
Bus 001 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of 
BCM2046 Bluetooth) 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

- ماژول های هسته:۲

-م ماژولم چیست؟۱

)م درم مموریم قرارم مم گیرد،م امام لینوکسم توانایboot loaderهستهم فایلم استم کهم توسطم راهم اندازم (
بارگزاریم ماژولم هایم هستهم رام نیزم درم حافظه،م دارد.
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ماژولم هسته،م بخشم ازم هستهم استم کهم مم تواندم بهم صورتم پویام درم حافظهم قرارم بگیردم وم یام ازم حافظهم خارج
شود.م یعنم شمام مم توانیدم هستهم ایم داشتهم باشیدم کهم ازم یکم سختم افزارم خاصم پشتیبانم کندم امام تام زمانم که
واقعام بهم آنم سختم افزارم نیازیم نباشدم آنم رام درم حافظهم قرارم ندهد.م اینم کارم باعثم کوچکترم شدنم حجمم هسته

مم شود.

)م استفادهم مم شوند،م ولم توزیعم هایUSBماژولم هام معمولم برایم قطعاتم قابلم شدنم (مثلم دستگاهم هایم 
مختلفم لینوکسم کهم قصدم پشتیبانم سختم افزارهایم متفاوتم کاربرانشانم رام دارندم معمولم درایورم بسیاریم از
سختم افزارهام رام بهم صورتم ماژولم تنظیمم مم کنندم وم بهم هنگامم بالآمدنم سیستم،م ماژولم هایم موردم نیازم رام در
حافظهم بارگزاریم مم کنند.م لینوکسم بهم صورتم خودکارم سختم افزارهایم سیستمم رام شناسایم نمودهم وم ماژول

درایورم موردم نیازم هرم کدامم رام بارگزاریم مم کند.

Initial Ram Disk-م ۲
مهمم استم بدانیمم کهم ماژولم هام خودم درم جایم ذخیرهم شدهم وم ازم آنجام بارگزاریم مم شوند.م بنابراینم شما

نمم توانیدم ماژولم درایورم یکم دیسکم سختم رام درم همانم دیسکم سختم قرارم دهیدم وم انتظارم داشتهم باشیدم که
م کارext3م درم یکم پارتیشنم ext3لینوکسم آنم رام بارگزاریم نماید.م وم یام قراردادنم ماژولم درایورم سیستمم فایلم 

م استفادهم کرد.initrdم یام initial ram diskنادرستم است.م برایم اینکهم بتوانم ازم چنینم ماژولم هایم مم بایستم ازم 
Initrdم فایلیستم کهم چنینم ماژولم هایم رام درم خودم جام مم دهدم وم توسطم راهم اندازم درم حافظهم قرارم مم گیردم تام هسته

بتواندم درم صورتم نیازم ازم اینم فایلم استفادهم کند.

لزمم بهم ذکرم استم بهم جزم مواردیم کهم نیازم بهم پشتیبانم ازم طیفم زیادیم ازم سختم افزارهام وجودم داشتهم باشد،
م ندارد.م گرچهم هستهم یم لینوکسم بهم صورتم پیشم فرضم قادرم بهinitrdهستهم ایم کهم خوبم کامپایلم شود،م نیازیم بهم 

م مم باشد.initrdایجادم فایلم 

-م کارم بام ماژولم ها۳

م هستند.م برایم لیستم کردنmodprobeم وم rmmodم ،lsmodمهمم ترینم دستوراتم برایم کارم بام ماژولم هام 
م استفادهم مم شود:lsmodماژولم هایم کهم درم حالم حاضرم برایم سیستمم شمام بارگزاریم شدهم اندم ازم دستورم 

$ lsmod
Module                  Size  Used by 
fuse                   71217  3 
joydev                  7691  0 
arc4                    1596  2 
b43                   347917  0 
bcma                   31394  1 b43 
mac80211              446215  1 b43 
cfg80211              388522  2 b43,mac80211 
rng_core                2888  1 b43 
mousedev                9164  0 
ums_realtek             6579  0 
hid_generic              781  0 
pcspkr                  1519  0 
iTCO_wdt                4599  0 
gpio_ich                3633  0 
iTCO_vendor_support     1577  1 iTCO_wdt 
dell_wmi                1249  0 
dell_laptop            11305  0 
sparse_keymap           2742  1 dell_wmi 
led_class               2699  2 b43,dell_laptop 
rfkill                 12995  3 cfg80211,dell_laptop
خروجیم اینم دستورم نامم ماژول،م فضایم کهم ماژولم مصرفم مم کنندم وم تعداد/نامم ماژولم هایم کهم بهم آن
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وابستهم اندم رام نمایشم مم دهد.

برایم اینم کهم یکم ماژولم رام ازم حافظهم خارجم کنید،م ابتدام مطمئنم شویدم کهم ماژولم دیگریم بهم آنم وابسته
نیستم وم سپسم بهم صورتم زیرم عملم کنید:

# rmmod iTCO_wdt
وم برایم بارگزاریم یکم ماژول:

# modprobe iTCO_wdt
یکم ازم فوایدم استفادهم ازم ماژولم هام درم هستهم اینم استم کهم مم توانم درم صورتم نیازم برخیم پارامترهایم یک

ماژولم رام بهم هنگامم بارگزاریم آنم تغییرم دادهم وم نحوهم یم کارم ماژولم رام بام استفادهم ازم پارامترهایم کهم هرم ماژول
پشتیبانم مم کند،م تحتم تأثیرم قرارم داد.م بام دستورم زیرم مم توانم اطلعاتم دربارهم یم هرم ماژولم بهم دستم آورد:

$ modinfo uvcvideo
filename:       /lib/modules/3.14.3-1-
ARCH/kernel/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.ko.gz 
version:        1.1.1 
license:        GPL 
description:    USB Video Class driver 
author:         Laurent Pinchart <laurent.pinchart@ideasonboard.com> 
srcversion:     B6EAA5A26874F36D613FD21 
...
depends:        videodev,videobuf2-core,usbcore,media,videobuf2-vmalloc 
intree:         Y 
vermagic:       3.14.3-1-ARCH SMP preempt mod_unload modversions 686 
parm:           clock:Video buffers timestamp clock 
parm:           nodrop:Don't drop incomplete frames (uint) 
parm:           quirks:Forced device quirks (uint) 
parm:           trace:Trace level bitmask (uint) 
parm:           timeout:Streaming control requests timeout (uint) 

وم درم نهایتم مم توانم ماژولم رام بام پارامترم موردم نیازم بارگزاریم کرد:

# modprobe uvcvideo nodrop=1
البتهم مم توانم برایم همیشگم کردنم یکم پارامتر،م آنم رام بهم همراهم نامم ماژولم درم یکم فایلم درم فولدرم /

etc/modprobe.d:م قرارم داد/

# cat /etc/modprobe.d/uvcvideo
options uvcvideo nodrop=1

- تنظیم هسته3
همیشهم گفتهم مم شودم کهم کامپایلم کردنم هستهم زمانم بسیاریم رام مم برد.م امام بیشترم زمانم کهم برایم کامپایل
هستهم سپریم مم شود،م بهم هنگامم تنظیمم کردنم آنم است.م خوشبختانهم تنظیماتم قابلم ذخیرهم سازیم وم استفادهم ی

مجددم بودهم وم نیازیم نیستم کهم هرم بارم مجددام زمانم زیادیم رام برایم تنظیمم هستهم سپریم کنیم.

-http://www.kernel»م بهم آدرسم Pappy McFaeبرایم تنظیمم هستهم بدم نیستم نگاهیم بهم وبسایتم آقایم «
seeds.orgم بیاندازید.م ایشانم یکم ازم کاربرانم توزیعم جنتوم هستندم کهم منابعم خوبم برایم توضیحم تنظیماتم مختلف

کرنلم ایجادم کردهم اند.

آ.م ابزارم تنظیمم هسته
هستهم بهم صورتم پیشم فرضم دارایم ابزاریم برایم تنظیمم آنم است.م اگرم بهم محلم سورسم هستهم یم خودم برم روی

۹
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م رام واردم کنید.م ابزارم تنظیمم هستهم اجرام خواهدم شدم وم شمام باmake menuconfigهاردم دیسکتانم برویدم وم دستورم 
گزینهم هایم بسیارم زیادیم برایم تنظیمم بخشم هام وم قابلیتم هایم مختلفم هستهم روبروم خواهیدم شد.

.م رام کهم درم محلم سورسم کرنلم ایجادم مم شود،configاینم ابزارم کاریم بیشم ازم ویرایشم یکم فایلم متنم بهم نامم 
برم عهدهم ندارد.م بام اینم حالم ویرایشم دستم اینم فایلم بهم هیچم وجهم توصیهم نمم شودم وم شمام مم توانیدم اگرم قبلم یک

.م رام ایجادم کردهم ایدم پیشم ازم تنظیمم مجددم ازم آنم بکم آپم بگیریدم تام مطمئنم شویدم مشکلم بهم وجودconfigفایلم 
نخواهدم آمد.

ب.م چندم نکتهم پیشم ازم تنظیمم کردن
۱.

م بهم هستهم اضافهlocalyesconfigم وم localmodconfigم بهم بعد،م آپشنم هایم ۲.6.۳۲ازم هستهم یم لینوکسم ورژنم 
شدهم است.م همانم طورم کهم پیشم ترم گفتهم شدم هستهم بهم صورتم پیشم فرضم سختم افزارم رام شناسایم وم ماژولم های

م مم توانم سختم افزارهایم شناسایم شدهم رام بهlocalmodconfigموردم نیازم رام لودم مم کند.م بام استفادهم ازم آپشنم 
.م مام چیزیم برایم شرو عم تنظیماتم داشتهم باشد.configعنوانم ماژولم درم هستهم تنظیمم کردم تام فایلم 

# make localmodconfig

م نیزم مم توانم سختم افزارهایم شناسایم شدهم رام درم خودم هستهم کامپایلlocalyesconfigبام استفادهم ازم 
نمود.

۲.

بهم هنگامم کارم بام ابزارم تنظیمم هسته،م مم توانم ازم کلیدم ?م برایم مشاهدهم یم راهنمایم هرم گزینهم استفادهم کرد.م و
همچنینم برایم جستجویم یکم عبارتم خاصم مم توانم ازم کلیدم /م استفادهم نمود.

۱0
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- کامپایل هسته4

م وم تأییدم اینکهم قصدم ذخیرهم سازیexitپسم ازم اینکهم کارم تنظیمم هستهم شمام تمامم شدم بام استفادهم ازم گزینهم 
تنظیماتم رام داریدم بهم محیطم ترمینالم خودم برگشتهم وم برایم کامپایلم هستهم دستورم زیرم رام واردم کنید.

$ make
م دقیقهم تام بیشم از۱5کامپایلم هستهم بام توجهم بهم قدرتم سم پم یوم شمام وم نحوهم یم تنظیمم شمام ممکنم استم ازم 

دوم ساعتم بهم طولم انجامد.م پسم ازم اتمامم اینم مرحلهم کرنلم کامپایلم شدهم درم بام توجهم بهم معماریم سیستمم شمام (
م بیتم درم آدرس۳۲م بیت)م درم هاردم دیسکم شمام ذخیرهم مم شود.م بهم عنوانم مثالم درم یکم سیستمم ۳۲م بیتم یام 64

arch/i386/boot/bzImage.م مم توانم هستهم کامپایلم شدهم رام یافت

م مراحلم کامپایلم رام یکم بهم یکم انجامم مم دهد.م بام اینم حالم بیشترmakeبهم صورتم پیشم فرضم دستورم 
سیستمم هام دارایم سم پم یوهایم چندم هستهم ایم مم باشندم کهم قابلیتم کامپایلم موازیم رام بهم کاربرم مم دهد.م برای

-م وم تعدادم هستهم هایم سم پم یوم خودjاینکهم ازم اینم قابلیتم استفادهم کنیدم مم توانیدم بام استفادهم ازم دستورم پارامترم 
اجرایم موازیم اینم دستورم رام ممکنم ساختهم وم سرعتم کامپایلم هستهم رام افزایشم دهید.م بهم عنوانم مثالم برایم یک

م هستهم ایم مم توانم دستورم زیرم رام اجرام کرد:4سم پم یوم 

$ make -j4

پسم ازم کامپایلم هسته،م نوبتم بهم نصبم ماژولم هام مم شود.م دستورم زیرم رام اجرام کنیدم تام ماژولم هام درم محل
/)lib/modules/[kernelversion]مناسبم نصبم شوند.م (

# make modules_install

/م کپم کنید.bootدرم نهایتم هستهم یم کامپایلم شدهم رام بهم آدرسم 

# cp arch/boot/i386/bzImage /boot/kernel-3

- تنظیم گراب۵
برایم تنظیمم گرابم کافیم استم یکم بارم دستورم آپدیتم تنظیماتم گرابم رام واردم نماییدم تام گرابم بهم صورت

خودکارم کرنلم جدیدم رام شناسایم وم آنم رام درم منویم راهم اندازم شمام قرارم دهد:

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

- کامپایل مجدد هسته۶
تصورم کنیدم کهم هستهم شمام بام موفقیتم کامپایلم شدهم وم بام رضایتم ازم آنم استفادهم مم کنیدم امام پسم ازم مدت
نیازمندم بهم روزم رسانم هستهم خودم مم شوید.م درم اینم حالتم نیازیم بهم اجرایم مجددم همهم یم مواردم بالم نیستم و

مم توانم بام چندم دستورم سادهم تنظیماتم هستهم فعلم خودم رام استفادهم کنید.م ابتدام بهم سورسم هستهم یم خودم رفتهم و
دستورم زیرم رام اجرام کنید:

# zcat /proc/config.gz .config

م بهم صورتم پیشم فرضم درم هستهم کامپایلم شدهم وم شاملم تنظیماتم هستهم شمام مم باشد.م باconfig.gzفایلم 
اجرایم اینم دستورم مم توانیدم تنظیماتم قبلم ام بهم شاخهم یم هستهم یم جدیدم خودم کپم کنیدم وم سپسم بام استفادهم از

دستورم زیرم ازم آنم بهرهم بردهم کنید.

$ make oldconfig
اجرایم اینم دستورم باعثم مم شودم کهم فقطم درم موردم تنظیماتم کهم تغییرم کردهم اندم شمام سؤالم کند.

م رام انجامم دادهم وم گرابم خودم رام بهم روزم رسانmake modules_installم وم makeپسم دستورم بالم مراحلم 
کنید.

۱۱
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