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 معرفی کرنل

 
یک کرنل یک جز  پیچیده نرم افزاری است که فرایند ها و تعامالت . کرنل به هسته هر سیستم عامل اتالق می شود

عبارت ساده تر، کرنل پایین ترین سطح به . میان آن ها را که در داخل سیستم عامل رخ می دهد مدیریت می کند

دسترسی به درایور های سخت . نرم افزار در سیستم و نقش هدایت کننده را برای همه سیستم بازی می کند

در مورد اولویت اجرای برنامه ها . افزاری، مکانیزم های امنیتی ، شبکه و خیلی چیزهای دیگر را مدیریت می کند

 .همه نرم افزار ها، با سخت افزار در سیستم ارتباط برقرار می کند تصمیم می گرد و تقریبا برای

بسیاری از این ماژول . کرنل لینوکس از قسمت هایی تشکیل شده  است که اصطالحا به آنها  ماژول گفته می شود

ند که به ماژول ها به گونه ای طراحی شده و در کنار بدنه اصلی کرنل قرار گرفته ا. ها درایور های مختلف هستند

 راحتی می توان یک ماژول را به کرنل اضافه نمود یا از آن حذف کرد

 

 چرا کامپایل؟

برای بهینه کردن شرایط، جهت کوچک نمودن حجم کرنل و حذف ماژول های بال استفاده ، در سیستم عامل 

نیاز های واقعی سیستم لینوکس این امکان فراهم شده  است که کاربر بتواند کرنل را مطابق میل خود و بر اساس 

به عبارتی کاربر می تواند تا آن جا که بخواهد از شاخ و برگ های اضافه کرنل حذف نماید و . خود تنظیم نماید

 هسته سیستم عامل را خودش پیکر بندی نماید

 

 

  



  نحوه کامپایل کرنل

 

در ابتدا تمام انچه  را که  در . در این قسمت، به تشریح چگونگی کامپایل کرنل سیستم عامل لینوکس می پردازیم

 حین انجام عملیات کامپایل  و به روز رسانی مورد نیاز است و سپس به سراغ مراحل اصلی کار می رویم

 

  ملزومات اولیه

 .قبل از هر چیز باید شماره نسخه فعلی کرنل را بدانیم که با دستور زیر انجام می شود

#uname  -r 

  لینوکس خود می توانید به ادرس زیر مراجعه نموده و نسخه مورد نظر را دانلود کنیدحاال با دانستن نسخه کرنل 

www.kernel.org 

 .قبل از شروع عملیات کامپایل بهتر است به عنوان کاربر روت وارد عمل شویم

$sudo bash 
 

 

که  بصورت . به محل زیر منتقل و در ان جا از حالت بسته بندی خارج کرد در ادامه ابتدا باید فایل دانلود شده را

 زیر می باشد

 

 

#cd /usr/src/ 

#tar -xzvf  linux4.3.24.tar.gz 

 

این کار با حذف کردن محتویات . حاال همچنان که در مسیر قبلی قرار داریم باید یک پیوند نمادین را ایجاد نماییم

نام )ک اشاره گر  با نام کرنل جدید به کرنل فعلی است و به صورت زیر انجام می شودپوشه فعلی و پیوند دادن ی

  (فایل هایی که به عنوان ارگومان امده اند فرضی می باشد

 

#rm -f -r linux-headers-4.2.12 

#rm -f -r linux-headers-4.2.12-generic 

#ln -s linux-4.3.24  /usr/src/linux-headers-4.2.12 

 

تور اخر برای ایجاد پیوند بین فایل ها به کار می رود و پارامتر بعد از ان مشخص می کند که این این یک پیوند دس

 نمادین است

  

http://www.kernel.org/


 عملیات اصلی
 

در این مرحله که تا حدی وقت گیر و خسته کننده است، بدنه اصلی عملیات انجام می شود و طی آن کاربر به کرنل 

 اما محقق شدن این امر منوط به اجرای صحیح عملیات است. می یابداختصاصی مورد نیاز خود دست 

 

 پیکربندی هسته

ابتدا با دستور زیر به محلی که اشاره گر پیوند نمادین مشخص می . در این مرحله هنوز در مسیر قبلی قرار داریم

 کند، می رویم

 

#cd linux-headers-4.2.12 
 

با اجرای این دستور، برنامه مربوط به پیکربندی کرنل، در . کرنل می شویمو سپس با دستور زیر وارد فاز پیکربندی 

توسط این برنامه تعداد نسبتا زیادی سوال از کاربر پرسیده و از او . محیط ترمینال لینوکس بارگذاری و آغاز می شود

انی های مختلف خواسته می شود که درایور های سخت افزار سیستم خود را از بین درایور های مربوط به کمپ

 مشخص کند و مکانیزم های مورد نیاز خود را  از بین کلیه مکانیزم های موجود مشخص کند

 

#make config 
 

حاال باید این . با تمام شدن سواالت، در واقع  تنها سفارش ما حاضر شده و هنوز هیچ اتفاق دیگری نیوفتاده است

 ان ، کرنل دلخواه ما را تحویل آماده کند سفارش را به سیستم تحویل دهیم تا براساس

 

 

 ایجاد و نصب هسته
 

قبل از اینکه بتوانیم عمل کامپایل را انجام دهیم نیاز به تولید اطالعات وابستگی داریم و همچنین می بایست هر 

م نیاز مندی ها با فرض اینکه کماکان در مسیر زیر هستی. گونه فایل باقی مانده از کامپایل قبلی را نیز حذف نماییم

 را با استفاده از این دستورات انجام می دهیم

 

/usr/src/linux-headers-4.2.12 
 

#make dep 

#make clean 
 

 

حاال نوبت به کامپایل هسته می رسد و از دستور زیر برای این منظور استفاده می کنیم و پس از چند دقیقه 

 عملیات کامپایل هسته کامل شده

 

#make bzImage 
 

  



 کامپایل و نصب ماژول ها و ساخت کرنل

 
این عمل با دستور زیر . اکنون زمان کامپایل کردن ماژول هایی است که در زمان پیکربندی آن ها را در نظر گرفتیم

 انجام می شود

 

#make modules 
 

 سپس با دستور زیر ماژول های کامپایل شده نصب می شود

 

#make modules_install 
 

 چیز برای ساختن کرنل اماده است و با دستور زیر این کار را انجام می دهیمحاال همه 

 

#make install  

 

 نحوه ایجاد رم دیسک

ramdisk 

وقتی شما کامپیوتر خود را روشن می کنید، بایوس قصد دارد کار را به هارد بکشاند و کرنل را از روی هارد بخواند، 

مشکل اینجاست که این کرنل است که هارد را به سیستم می شناساند، و از اما چطور باید این کار را انجام دهد؟ 

طرفی می بایست کرنل به هنگام روشن شدن سیستم، از روی هارد به درون حافظه اصلی کپی شود، یعنی کرنل که 

زمانی که سیستم به عبارتی، علی الظاهر . باید هارد را به سیستم بشناساند، در ابتدا خودش تنها روی هارد قرار دارد

. را روشن می کنید، کرنلی درکار نیست، چرا کرنل روی هارد است و هنوز هارد در دسترس سیستم عامل نیست 

یعنی ابتدا در حافظه . را ایجاد کرده اند initial ramdisk  برای حل این مشکل. احتماال به عمق قضیه پی برده اید

ه صورت یک فایل سیستم استفاده می کنند، یعنی کاری می کنند که یک اصلی فایلی را ایجاد می نمایند و از آن ب

 تکه از  رم ، به عنوان جزعی از هارد در نظر گرفته شود و از ان به عنوان بار گذاری اولیه ی کرنل استفاده می شود

 برای این کار در مسیر بوت دستور زیر را انجام دهید

 

#cd /boot 

#mkinitramfs  -o  initrd.img-4.3.24  4.3.24 
 

  



 به روز رسانی گراب

 

گراب پوشه ای است که در ان اطالعات مربوط به بوت ایمیج های مختلف لینوکس می اید و لذا هر بار که کرنل 

جدیدی را کامپایل و یا نصب می کنیم، باید اطالعات مربوط به آن را در این پوشه نیز قرار دهیم یا به عبارتی گراب 

این مرحله، اخرین گام ایجاد کرنل جدید است و برای آن الزم است که در مسیر بوت دستور . انی کنیمرا به روز رس

 زیر را انجام دهید

 

#update-grub 
 

اگر همه مراحل را به درستی انجام شده باشد، اکنون می توانید از سیستم خود خارج شوید و سیستم را با کرنل 

 جدیدی راه اندازی کنید

 

 زیر نقشه کامل ساختار کرنل لینوکس و ارتباط قسمت های مختلف آن با یکدیگر  را مشاهده کنیددر شکل 

  



 برای اطالعات بیشتر از نحوه عملکرد کرنل می توانید لینک های زیر را مشاهده کنید

 

http://www.tldp.org/LDP/tlk/tlk.html 

http://www.makelinux.net/kernel_map/ 
 

 

 

 

 

 

 توجه
 

برای این دستور کار یک پیش گزارش از نحوه کامپایل و نصب کرنل تهیه نموده به صورت یک فایل پی دی اف 

 .ارسال نمایید

ه توجه داشته باشید به نسخه دانلودی کرنل که چه شماره نسخه ای را دانلود می کنید و از همان شماره و اینک

 .استفاده نمایید نسخه در عملیات خود

 

 .و همچنین در جلسه آینده به صورت حضوری از نحوه عملکرد انجام دستور کار پرسیده خواهد شد

 

 .نمایید ارسالنامگذاری و فایل را به صورت فشرده و با فرمت زیر 

 

EX: hw6_9211612934.zip 
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