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�लन�स मराठ�तून :भाग १:�लन�सची ओळख आ�ण उबंटू इ&'टॉलेशन. 

आपण सव> जण ^वडंोज ऑपरे_टगं  स;ट`मशी एकदम पaरचयाच ेआहोत,^वडंोज बरोबरच 

आणखी एक ऑपरे_टगं  स;ट`म उदयास आल` होती bतच ेनाव युbन#स cयाच ऑपरे_टगं 

 स;ट`म च ेपढेु  लनस [Linus Torvalds]याने  लन#स ऑपरे_टगं  स;ट`म मlये mपांतर 

केले,  लन#स aरल`ज झाल` ती 5 ऑ#टोबर  1991 ला आ3ण ती अbतशय M सp झाल` 

आजह` सEह>स> पासून ते लहान CडEहाईस मlये आपLया नकळत आपण  लन#स वापरात 

असतो.आज आपLया पaरचयाची उबटूं ,रेड हँट,फेडोरा इcयाद` ऑपरे_टगं  स;ट`म चा बेस हा 

 लन#स हाच आहे. लन#स क\युbनट`च ेजगभरातील डEेहलपर या qया सोस> कोड मlये 

नवनवीन चrज कsन  लन#स चा कोड समpृ करत असतात. 

तर  लन#स ऑपरे_टगं  स;ट`म आ3ण cयाच ेइंटर:Lस  शकuयासाठ' आपणास काय यायला 

हवे...^वडंोज वापरल` आहे ना तु\ह`??....मग बास!!...मी आहे तुमqया बरोबर,आपण  मळून 

जाऊया या  लन#स qया सफर`वर.....मग तयार आहात ना  लन#स  शकायला.... 

[  लन#स qया घरात पोहचuयासाठ' पुढ`ल  लकं वर _टचकz मारा.http://www.linux.org/.] 

 

�लन�स मराठ�तून 

आपण या अकंात  लन#स ऑपरे_टगं  स;ट`म कशी इ:;टॉल करायची ते पाहणार आहोत. 

आपण ^वडंोज वापरणार असाल तर उबटूं ह` ^वडंीज ते  लन#स Mवास करणा{ या लोकांसाठ' 

म;त आहे |यात युजर इंटरफेस ^वडंोज सारखा आहे पण याचा बेस  लन#स आहे... 

या  लन#स ची अजून एक मजा \हणजे bतचा सोस> कोड ओपेन आहे आ3ण आपण पण यात 

आपले काह`तर` }कड ेकsन काह` भर घालू शकतो..आ3ण आपल` ;पेशल ऑपरे_टगं  स;ट`म 
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तयार कs शकतो ...\हणजे मा~या सार�या }कडखेोर लोकांना पव>णीच...तसे हे फार सोपे 

नाह` ..आ3ण Mय:त केLयावर अवघड पण नाह` फ#त  शकायची तयार` पा_हजे...  

चला मग...आपण आपल`  स;ट`म ^वडंोज मlये बटु करा मग ते ए#स पी असो वा ^वडंोज 

७. 

 स;ट`म चालू झाLयावर पढु`ल उबंटूqया  लकंवर जा. 

http://www.ubuntu.com/download 

आपण आपल` आहे ती ऑपरे_टगं  स;ट`म ठेवून cयाच बरोबर उबटूं पण इ:;टॉल कs शकतो 

cयामळेु आपला डाटा पण जाणार नाह` आ3ण आहे cया  स;ट`म वर आपण  लन#स ए:जोय  

कs शकता...cयामुळे अिजबात घाबs नका..�बनधा;त �ाय करा... 

cयासाठ' उबटूं मlये ^वडंोज इं;टॉलर _दलेला आहे जो नॉम>ल इ:;टॉलेशन सारखे आपLया 

ऑपरे_टगं  स;ट`म सोबत नवीन  लन#स इ:;टॉल कsन देतो. 

 

cयासाठ' उबटूं qया साईटवर ^वडंोज इं;टॉलर वर _टचकz मारा. 

 

cयानतंर आपणास हावे त ेEहज>न Gॉप बॉ#स मधनू  सले#ट कsन गेट इं;टॉलर वर _टचकz 

मारा. 
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Eहज>न Gॉप बॉ#स यात LST हे ;टेबल Eहज>न असते |याला उबंटू कडून लॉगं टाईम सपोट> 

_दला जातो.] 

नंतर ने#;ट जाऊन “Not now, take me to the download › “ ला _टचकz मारावी 

..[तसे तु\ह` _दलदार असाल तर उबंटू ऑग>नायझशेन ला देणगी पण देऊ शकता].नंतर 

आपणस पॉप अप मेसेज येईल तो सेEह करा वा रन करा. 

मग उबटूं इं;तोल होuयास सुरवात होईल. 

cया दर\यान आपणस युजर नमे पासवड> सेEह करावा लागेल.आ3ण उबंटू साठ' }कती जागा 

�यायची हे बन सांगावे लागेल. 

cयासाठ' म_हती खाल`ल ^वडंोत भरावी. 

 

या ^वडंो वर }कLक करा }क झाले आपोआप उबंटू इं;टॉल होईल आपLया  स;ट`म वर... 

३-४ वेळा  स;ट`म र` ;टाट> होईल आ3ण नंतर ती लॉग इन ^व:डो ला येऊन थांबेल. 

मग पासवड> देऊन  स;ट`म उबटूं मlये घुसा..एक मधुर आवाज येईल आ3ण आपण  लन#स 

मlये पोहचला असाल...इतके सोपे आहे सगळे.. 
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आता उबटूं आ�ण �वडंोज म/ये आलटूनपालटून 1फर3या4या 5ट6स: 

 स;ट`म aर;टाट> केLयावर आपणस पढु`ल Mमाणे उबंटू का ^वडंोज असे दोन पया>य _दसतील. 

आपणस cयादो:ह` मधील एक पया>य bनवडून कोणcयाह` ऑपरे_टगं  स;ट`म मlये परत 

जाता येईल. 

जसा ^वडंोज ला खालqया बाजूस टा;क बार असतो तसा उबटूं qया वरqया बाजूस टा;क बार 

असतो. 

या टा;क बारqया उजEया बाजूस आपणस  स;ट`म aर;टाट> }कंवा शट डाऊन करuयाचे पया>य 

उपल�द असतात. 

^वडंोज qया Mcयेक ^वडंोमlये ^वडंोज मोठ' ,लहान }कंवा बदं करuयासाठ' ^व:डो qया उजEया 

बाजूस पया>य असतात पण उबटूं मlये ते ^व:डो qया डाEया बाजूस असतात. 

उबटूं ^वडंोqया डाEया बाजूस अि[लकेशन ^वषयक पया>य असतात.वर`ल कोप{यातील बटन हे 

^वडंोज qया ;टाट> मेनू सारखे काम करते यात आपणस हावे ते अि[लकेशन शोधून आपण ते 

उघडू शकतो. 

 

हळूहळू वापरuयास सु�वात केLयावर आपणस उबंटू एकदम जमूनह` जाईल...आ3ण आ3ण 

न#कzच मजा येईल काह` तर` Nेट ऑपरे_टगं वापरात असLयाचा फzल तर bन^व>वाद .. 

 

 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 6 

 

�लन�स 4या काह8 मह99वा4या �ल�ंस: 

1] www.kernel.org  :या  लकं वर  लन#सचा सोस> _दलेला असतो. 

याqया वरती  लन#स च े;टेबल Eहज>न _दलेले असेल ते पण डाऊनलोड कासsन आपLया 

 स;ट`म वर सेEह कs शकता.[उदा:3.8.3 हे आcताचे ;टेबल Eहज>न आहेते दर वेळी अपडटे 

होत असते.] 

२]www.lkml.org : ह`  लन#स ची ऑ}फ शयल मे लगं  ल;ट आहे.यात आपण भाग घेव ू

शकतो. आ3ण हवे ते आधीqया मेLस मधून शोधू शकतो. 

या भागात काह` शंका आLयास वा कुठे अडLयास न#कz ^वचारा MJ आहेच तुमqया 

मदतीला... 

माझा हा Mयोग कसा वाटला हे पण न#कz सांगा...  
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�लन�स मराठ�तून :भाग २:�लन�सची जान आ�ण शान ट�म;नलची ओळख. 

 लन#स qया नवीन आवcृतीनां यजुर इंटरफेस ची सु^वधा आल` असल` तर`  लन#स ची 

सुरवाती पासनूची ओळख आ3ण सवा>त महccवाच े}फचर \हणजे ट म>नल ^व:डो.या 

^व:डो�वारे आपण संपण>  स;ट`म कं�ोल कs शकतो. 

आपLया ^वडंोज मlये जसा डॉस कमांड ^व:डो असते तसेच उबुटूं मlये ह` ट म>नल ^व:डो 

असते. 

या लेखमाले अतंग>त मी आपणस  लन#सचा Mाcय��क वापर कसा करायचा यावर भर देणार 

आहोत. 

 लन#स इंटन>Lस हे सlया व सो[या भाषेत आपणास कसे समजावनू देता येईल याचा मी 

कटा�ाने Mयcन कर`त आहे.  

मागील भागात आपण उबुटूं इ:;टॉल कसे करायच े ते प_हले आcता आपण उबंुटू मlये 

आपल`  स;ट`म बूट करा. ट म>नल ^व:डो लाँच करuयासाठ' उबुंटूqया डाEया कोप{ यात 

असलेLया उबुटूं सच> बटन वर }कLक करा.आ3ण Terminal असे टाईप करावे मग आपणस 

खाल` ट म>नल ^व:डो _दसेल ती  सले#ट कsन आपण ट म>नल उघडू शकतो. 

 

आपण एकाच वेळी अनके ट म>नLस उघडून cया Mcयेकावर अगद` bनरbनराळे काम कs 

शकतो हे ट म>नLस ^व:डोच ेआणखी एक ^व श�ट! 

आणखी एक गो�ट \हणजे  लन#स ची कोणतीह` ऑपरे_टगं  सि;टम �या bतचा युजर 

इंटरफेस वेगळा असू शकतो पण शेल /ट म>नल श#यतो सेमच असतो.cयामळेु एकदा का 

ट म>नल मlये  शरला का मग ती कोणती पण  लन#स ची ऑपरे_टगं  स;टम असतो ती 

सारखीच भासत.े  
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 स;टम मlये काह` इन;टॉलेशन करायच ेअसLयास वा इतर काह` चrजेस करायच ेअसLयास 

आपणास  स;टमचा अँड मbन;टर असावे लागते cयासाठ' आपणस ट म>नलवर sट अक�ट 

तयार कsन cया�वारे लॉग इन करावे लागते ह` बे सक ;टेप प_हला आपण  शकूया. 

<ट अकाऊंट तयार करणे. 

१)Mथम ट म>नल ^व:डो ओपेन करा. 

२)^व:डोमlये आपण |यानावाने लॉग इन केले असेल ते नाव _दसेल. 

३)नंतर “sudo passwd root” ह` कमांड वापरा. 

४)cयानंतर आपLया  स;ट`मचा पासवड> ^वचारLया Mमाणे दोनदा टाका.  

५)नंतर “su root” ह` कमांड वापरा. 

६)आ3ण sट या अक�टसाठ' नवा पासवड> (ex:root) असा देणे. 

७)मग आपण sट या अक�टवर लॉग इन झालेले असता. 

८)ते आपणास एनटर बटन दाबLयावर सुरवातीला जेथे आपले युजर नेम होते तेथे mट हे नाव 

आलेले _दसेल. 

९)पढुqया वेळेला परत sट मlये जायचे असLयास फ#त “su root”आ3ण पासवड> _दला }क 

आपण mट मlये लॉग एन होतो.    

अ�धक म_हती साठ' खाल`ल छाया�चत पहा. 

 

आता आपण स|ज झाले आहात ट म>नल चा पूण>तः वापर करuयासाठ'... 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 9 

 

ट�म;नल4या कमां>स : 

खाल`ल शेल कमां�स  लन#स व युbन#स साठ' सेमच आहेत. 

ls :_ह कमांड चालू Cडरे#टर` मधील फाईल आ3ण फोLडर दाखवते. 

pwd :कमांड चालू Cडरे#टर` कोणती cया Cडरे#टर`च ेलोकेशन दाखवते. 

ps :_ह कमांड संगणकातील चाल ूMोसेस दाखवते. 

cat : _ह कमांड चालू फाईल मधील कंटrट दाखवते. 

cp :_ह कमांड फाईल कॉपी साठ' वापरतात यात cp जुनी फाईल नवीन फाईल असे 

वापरतात. 

mv :_ह कमांड फाईल चे नाव बदलuयासाठ' वापरतात. mv जुने नाव नवीन नाव. 

rm: _ह कमांड फाईल Cडल`ट }कंवा aरमुEहल साठ' वापरतात. 

echo :_ह कमांड अ�यु>मrट पाठवuयासाठ' वापरतात. 

grep :एखा�या फाईल मधनू ^व श�ट श�द असणार` ओळ शोधणे. grep श�द फाईलचे नाव 

sort :एखाद` फाईल वाचून cयातील डाटा ओळीने लावला जातो आ3ण तो परत फाईल मlये 

 लहला जातो. 

mkdir :नवीन Cडरे#टर` तयार करणे. 

exit :ट म>नल बंद करणे. 

[Ref:Unix Made Easy:Tata McGrow-hill:Muster] 

Qहचु;अल एडीटर: 

ट म>नल मlये MोNेम  ल_हuयासाठ' Eहचु>अल एडीटर \हणजेच VI एCडटर वापरतात. 

cयाचचे सुधाaरत Eहज>न VIM हे पण  लन#स ने _दलेले आहे फ#त cयात कोड bनरbनरा¥या 

कलर कोड मlये _दसतो बाकz VIM हे अंतग>त vi एडीटरच वापरात असते. 
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vi एडीटर हा एकतर कमांड मोड मlये }कंवा इ:सLट मोड मlये चालतो \हणजे एक तर 

कोड  लहू शकतो नाह`तर कोड मlये बदल कs शकतो पण दो:ह` एकाच वेळी नाह`. 

कमांड मोड मlये एडीटर र`ड ओ:ल` मोड मlये चालतो. 

Mथम vi फाईल च ेनाव  अशी कमांड देऊन आपण फाईल एडीटर मोड मlये उघडू शकतो. 

नंतर i बटन दाबनू मग आपण cया एडीटर मlये  लहू शकतो. लहून झाLयवर Esc बटन 

दाबLयावर एडीटर र`ड ओ:ल` मोड मlये जातो. 

कस>ल हलवuयासाठ' h, j,k,l _ह बटणे वापरतात. 

एडीटरqया फाईल मधून एखादा श�द शोधायचा असLयास /श�द असा शोधला जातो.आ3ण 

पढुचा श�द पाहuयासाठ' परत n बटन दाबनू ने#ट जाता येते. 

एडीटर मधून बाहेर पडuयासाठ' Ctrl+Q बटन दावाव आ3ण नंतर q! कमाडं वापरावी. आ3ण 

फाईल सेEह कsन बाहेर पडuयासाठ' wq!_ह कमांड वापरावी. 

एखाद` ओळ Cडल`ट करuयासाठ' dd _ह कमांड वापरावी. 

एखाद` ओळ जर चुकून Cडल`ट झाल` असेल तर bतला परत आणuयासाठ' u कमांड वापरावी. 

एखादे अ�र Cडल`ट करuयासाठ' कमांड मोड मlये जाऊन cया अ�रावर कस>लनेऊन x बटन 

दाबावे. 

एखा�या श�दाqया पढूुन चाल ूकारच ेअसLयास cया श�दावर जाऊन a हे बटन दाबावे मग 

cया पढु`ल अ�रावर कस>ल  शªट होतो. 

एखा�या ^व श�ट ओळीला जाuयासाठ' :ओळ नंबर [:११२]आ3ण एंटर _ह कमांड वापरतात. 

एखादे अ�र aर[लेस करuयासाठ' cया अ�रावर जाऊन r बटन दाबावे आ3ण नंतर नवीन 

अ�र दाबावे ते अ�र रे[लेस होईल. 

 

आपण या अकंात आपणस MोNा मगं साठ' लागणा{या बे सक कमांड प_हLया, |याचा वापर 

आपणास vi एडीटर मlये MोNेम  ल_हताना न#कz होईल. 
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या  शवाय ब{याच कमांड आहेत पण आपण िजत#या लागतील bतत#याच कमांड  शकलो 

आहोत. 

अ�धक कमांड जाणनू घेuयासाठ' पढु`ल  लकं वर _टचकz मारा. 

 

5ट6स: 

ट म>नल मlये आधी वापरलेल` कमां:ड परत पाहuयासाठ' वा वापरuयासाठ' अप-एरो-}क 

वापरावी. 

तसेच एखा�या फाईल च ेनाव टाईप करuया ऐवजी cया फाईलची सरुवातीची काह` अlया�रे 

टाईप कsन tab बटन दाबावे मग फाईल च ेपुढचे नाव आपोआप येईल.   

 

अशा त{हेने आपण ट म>नल कमांड आ3ण vi एडीटर qया कमां�स प_हLया ,पुढqया अंकात 

आपण: कनBल आ3ण CडEहाईस GायEहर ची ओळख कsन घेणार आहोत.  
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�लन�स मराठ�तून :भाग ३: कनTल आ�ण UडQहाईस WायQहरची ओळख. 

नम;कार,या भागात आपण   लन#स कनBल आ3ण CडEहाईस GायEहर यांची ओळख कsन 

घेणार आहोत, याचा आपणास CडEहाईस GायEहर MोNॅम तयार करताना फार फायदा होईल. 

कनBल हा  लन#स ऑपरे_टगं  स;ट`मचा गाभा आहे.  लन#स क\युbनट` सतत या कनBल ला 

सुधारत असतात व कनBल ची नवनवीन Eहज>न aरल`ज करत असतात. 

 लन#सचा कनBल हा c आ3ण assembly या दोन भाषते  ल_हला आहे. कनBल हा कनBल ;पेस 

मlये रन होत असतो. 

कनBल हा  सि;टम च ेहाड>वेअर आ3ण युजर ची अि[लकेश:स यांqयातील  मडलवेअर च ेकाम 

करतो. कनBलचा असे\�ल` कोड हा हाड>वेअर वर अवलंबनू असतो बाकz सी कोड हा फार मोठा 

आहे तो हाड>वेअर वर अवलबूंन नसतो. 

कनBल हा यजुर कडून डाटा घेऊन तो Mोसेसर, मेमर` इतर CडEहाईस यांqयाशी क\युbनकेशन 

करत असतो. 

 

 

�लन�स कनTल 

 लन#स  शकuयाची खर` मजा येते जrEहा आपण  स;ट`म इंटरनLस  शकतो. लन#सqया 

जसेजसे आत घुसत जातो तसतशी कॉ\[लेि#सट` वाढते आ3ण bततकेच ते  शकणे रोमांचकार` 

होते. 

आपण या अकंात  लन#सqया गायात न#कz काय दडलेले आहे ते पाहूया.  
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�लन�स कनTल : युbन#स  स;ट`म _ह अनेक Mोसेस एकच वेळी हाताळत असते cयाचा बेस 

\हणजे ऑपरे_टगं  स;ट`म च ेकनBल ,कनBल हा ऑपरे_टगं  स;ट`मची पॉवर, मेमर`, Mोसेस या 

महcवाqया गो�ट` सांभाळणारा मोठा बेस कोड असतो.कनBल ऑपरे_टगं  स;ट`म मlये खाल`ल 

Mमाणे वेगवेग¥या भू मका बजावतो. 

Mोसेस मेनजेमrट:अनके Mेसेस तयार करणे,cया Mोसेसरला पाठवून शे�यूल नुसार चालवणे 

आ3ण नंतर Mोसेस बंद करणे हे कनBलच ेMोसेस मेनेजमrटच ेकाम. 

मेमर` मेनजेमrट :Mोसेस ला मेमर`  मळवनू देणे काम झाLयवर ती मोकळी करणे आ3ण 

उपल�द मेमर`च ेEहचु>अल अँGसेवापsन bनयोजन करणे. 

फाईल  स;ट`म: लन#स चा बेस \हणजे cयाची फाईल  स;ट`म. लन#स मlये सगळे काह` 

फाईल असेच मानले जात े\हणजे अगद` फोLडर \हणजे पण फाईल चा असतो  आ3ण 

 स;ट`म ला जोडलेला कोणता_ह CडEहाईस हा _ह ऑपरे_टगं  स;ट`म साठ' फाईलच 

असतो....._ह आहे ना म;त गो�ट.. लन#स कनBल या फाईल  स;ट`मचा ;�#चरल लेयर 

हाड>वेअरqयावर तयार करते. [अशा अनेक फाईल  स;ट`म आहेत  लन#स मlये,उदा 

:FATफाईल  स;ट`म]  

CडEहाईस कं�ोल: स;ट`म ला लावलेLया  Mcयेक CडEहाईस काम कsन घेयासाठ' काह` 

ठरा^वक कोड रान केला जातो.cयाला CडEहाईस GायEहर \हणतात कनBल मlये  स;ट`म च े

बे सक CडEहाईस GायEहर इन�बLट असतात .उदा:}क-बोड> चा CडEहाईस GायEहर. 

नेटव}क° ग:नेटव}क° ग चे पँके±स तयार करणे पाठवणे आलेले पँके±स ओळखणे आ3ण cयाचा 

वापर करणे या सार�या नेटव}क° गqया गो�ट` कनBल हाताळतो. 

[Ref:Linux device driver :orelly:Hartman] 

कनTल 'पेस आ�ण युजर 'पेस: 

युजर ;पेस:यजुरचा MोNाम ,shell }कंवा इतर अि[लकेश:स हे यजुर ;पेस चा भाग आहेत.या 

अि[लकेश:स ना सुpा हाड>वेअर बरोबर मा_हतीची देवाणघेवाण काया>ची असते पण ते डायरे#ट 

कs शकत नाह`त cयासाठ' cयांना कनBल ची मदत घावी लागते. 

कनBल ;पेस:कनBल हे हाड>वेअर बरोबर डायरे#ट सभंाषण कर`त असतात.यात CडEहाईस GायEहर 

आ3ण cयाचंे फं#श:स, स;ट`म कॉLस हे युजरला हाड>वेअर शी संब�ंधत काम करuयास मदत 
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करतात.|यां�वारे र`ड, राईट ऑपरेश:स करता येतात.या मोड मlये युजर ला पणू> अ�धकार 

असतात. 

CडEहाईस GायEहरहा अि[लकेश:स आ3ण हाड>वेअर यांqयातील दवुा \हणून काम करतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UडQहाईस WायQहर Xहणजे काय ? 

आपLया  सि;टमला CडEहाईस जोडLयावर तो CडEहाईस कसा काम करावा यासाठ' 

 सि;टममlये cया CडEहाईससाठ'चा तो CडEहाईस कसा काम करावा हे ठरवuयासाठ' काह` कोड 

 ल_हलेला असतो यास CडEहाईस GायEहर \हणतात.जसे आपण आपLया  सि;टमला काह` 

नवीन CडEहाईस जोडला }क आपLयाला cया CडEहाईस चा GायEहर इ:;टॉल करावा लागतो cया 

नंतरच तो CडEहाईस काम करायला सुरवात करतो. 

काह` GायEहर  सि;टम मlयेच असतात आपण CडEहाईस जोडLयावर ते लोड होऊन काम कs 

लागतात. जसे आपण पेन GाईEह आपLया कॉ\[युटर ला जोडला }क आपला कॉ\[युटर 

cयासाठ'चा GायEहर आपोआप इ:;टॉलकरतो मग आपला पेन GाईEह चालू लागतो. 

 लन#सच ेएक म;त }फचर \हणजे ऑपरे_टगं  स;ट`म चालू असताना आपण CडEहाईस 

GायEहर लोड }कंवा अन लोड कs शकतो cयासाठ'  स;ट`म र` ;टाट> करायची गरज 

नाह`.याच  लन#सqया सु^वधेमुळे  लन#स सEह>स>मlये वापरतात.CडEहाईस GायEहर qया 

MोNेमला कनBल qया भाषते ‘मो�यूLस’ असेह` \हणतात.Mcयेक मो�युल हा cयाला _दलेLया 

CडEहाईस सबंं�धत कामकाज पाहतो. 

CडEहाईस GायEहरच ेकँरे#टर GायEहर [बाईट डाटा �ा:सफर],�ल³क GायEहर[;टोरेज CडEहाईस] 

,नेटवक>  GायEहर[पेके±स डाटा �ा:सफर] असे Mकार पडतात. 

कनBल ;पेस [CडEहाईस GायEहर] 

युजर ;पेस [अि[लकेश:स] 

हाड>वेअर 

१ 

२ 
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आपLया ट म>नल ^वडंो मlये जाऊन “ls /usr/src/linux/drivers/” _ह कमांड _दLयास 

आपणास आपLया  लन#स  स;ट`म मधील CडEहाईस GायEहर पाहायला  मळतील. 

माँ>यू[स कमां>स: 

मो�यूLस हे .ko [कनBल ऑ�जे#ट ]फाईल qया  mपात असतात .खाल`ल कमां�स ट म>नलवर 

वापsन आपण आपणास हवे ते मो�युल कनBल मlये घाल ू}कंवा कनBल मधून काढू शकतो.   

lsmod :_ह कमांड आपLया संगणकातील मो�यूLस \हणजेच CडEहाईस GायEहर ची  ल;ट 

दाखवते. 

[न´द :पुढ`ल  कमांड मlये आपणास कमांड बरोबर फाईल च ेनाव  �यावे लागते]. 

insmod मो>युल फाईल :_ह कमांड वापsन आपण आपणस हवे ते मो�युल कनBल मlये 

घालू शकतो. 

modprobe मो>युल फाईल : _ह कमांड वापरLयास ,आपणस हवे ते मो�युल व cया 

मो�युलशी bनगडीत असे मो�यूLस आपोआप कनBल मlये जातात. 

rmmod मो>युल फाईल :_ह कमांड वापsन आपण आपणस हवे ते मो�यलु कनBल मधून 

बाहेर काढू शकतो. 

अशा त{हेने आपण या भागात कनBल आ3ण CडEहाईस GायEहर यांची ओळख कsन घेतल` 

आहे.आपणस CडEहाईस GायEहर MोNॅम  लहणे चाल ूकरuयाआधी _ह बे सक मा_हती समजणे 

फार महcवाच ेआहे. 

पढु`ल अकंात आपण CडEहाईस GायEहरचा हँलो वLड MोNम कसा  लहायचा ते पाहणार 

आहोत. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ४:UडQहाईस WायQहरचा हँलो व[ड 

_ो`म. 

आपण कोणतीह` नवीन MोNा मगं भाषा  शकताना सुरवात हँलो वLड MोNम या बे सक MोNाम 

पासनू करतो.या भागातह` आपण  लन#स CडEहाईस GायEहरचा हँलो वLड MोNम MोNाम 

 ल_हणार आहोत. या भागात आपण MोNा मगंला लागणा{या सव> बे सक गो�ट`  शकणार 

आहोत cयामळेु हा भाग फार महcवाचा आहे.पढुच ेMोNाम करताना ब{याच वेळा आपणस या 

भागाचा रेफर:स _दलेला आहे. 

CडEहाईस GायEहर MोNाम हा लायµर` सारखा काम करतो याचा अथ> असा }क अि[लकेशन 

याqयातील फं#श:स रन करतो.हा MोNाम ‘c’ या भाषेत  ल_हला जातो पण याqयात C मlये 

वापरतो तसे main() हे फं#शन नसते.हा MोNाम कनBल �वारा लॉक आ3ण  लकं केला जातो 

cयासाठ' cयास कंपाईल करणे गरजेच ेअसते. 

 लन#स CडEहाईस GायEहर मlये क:;�#टर आ3ण डी;�#टर असतात.मो�यलु लोड केLयावर     

क:;�#टर कॉल केला जातो. आ3ण rmmod �वारा मो�यूल काढून टाकLयास डी;�#टर कॉल 

केला जातो GायEहर मlये मो�युल init ,exit फं#श:स हे काम पाहतात. 

 लन#स CडEहाईस GायEहर MोNाम  लहuयास सुरवात करuया अगोदर आपण पुढ`ल गो�ट` व 

से_टगं करणे महccवाच ेआहे. 

• आपLया  लन#स कॉ\[यटुरमधील ट म>नल ^वडंो ओपेन करा. 

• mट अक�ट ने लॉग इन करा [su root]. 

• [mट अक�ट कसे तयार करावे हे जाणून घेuयासाठ' येथ े_टचकz मारा.] 

• नंतर whoami [मी कोण ] _ह कमांड वापsन आपण mट अक�ट मधेच आहोत का 

याची खा¸ी कsन घेणे. 

• नंतर आपण होम मlये एक फोLडर तयार करावा जेथ ेMोNाम ;टोअर करता येतील. 

आ3ण cया फोLडर मlये जावे.[cd /home/MJ/]मी MJ नावाचा फोLडर तयार कsन 

cयात काम करणार आहे. 

• आपण कोणcया फोLडर मlये आहे हे जाणून घेuयासाठ' pwd _ह कमां:ड वापरावी 

\हणजे आपल` चालू Cडरे#टर` कोणती ते समजेल. 
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• आपण vi एडीटर वापsन आपले MोNाम  लहणार आहोत तर vi hello.c _ह कमांड 

_दLयावर अगोदर जर hello.c फाईल असेल तर ती ओपेन होईल अ:यथा नवीन 

hello.c फाईल तयार होईल.आ3ण आपण Eहचु>अल एडीटरqया[vi] मlये जाऊ. 

• vi मlये MोNाम  लहuयासाठ' आधी i बटन दाबावे तरच vi एडीटर इ:सट> मोडमlये 

येतो आ3ण आपण vi एडीटरमlये  लहू शकतो. 

• cयानतंर खाल`ल MोNाम पे;ट करावा }कंवा टाईप करावा. 

• }कंवा डायरे#ट  लन#सqया टे#;ट एडीटर मlये जाऊन कोड कॉपी पे;ट कsन ती 

फाईल .c ए#सटrशन देऊन सेEह करा. 

हँलो व[ड _ो`म: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपण वर`ल MोNामqया कोडच े;प�ट`करण ओळीने पहात जाऊया. 

MोNॅमqया सुरवातीला काह` हेडर फाईल इ:#लुड कराEया लागतात.cया इ:#लुड फाईLसच े

आपLया संगणकातील लोकेशन पाहuयासाठ' /root/inclue/linux या लोकेशन वर जा 

आपलास डॉट एच [.h]फाईLस चा साठा  मळेल. 

1) init.h _ह फाईल init_ह Mोसेस ;टाट> करuयासाठ' इ:#लुड केल` जाते. जवळपास  

सव>च MोNाम मlये _ह फाईल इ:#लुड करावी लागत.ेया हेडर फाईलमlये  स;ट`म बटु 

आ3ण मो�यूLस कनBल मlये टाकuयासाठ' व काढuयासाठ' याचा उपयोग होतो.init 

आ3ण exit_ह फं#श:स याचा फाईल मlये Cडफाईन केल` आहेत. 

#include<linux/init.h> 

#include<linux/module.h> 

 

MODULE_LICENSE("GPL"); 

 

static int hello_init(void) 

{ 

printk(KERN_ALERT "Hello world"); 

return 0; 

} 

 

static void hello_exit(void) 

{ 

printk(KERN_ALERT "Goodby"); 

} 

 

module_init(hello_init); 

module_exit(hello_exit); 
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2) आपण जर CडEहाईस ्GायEहर  लह`त असो तर module.h फाईल इ:#लुड करणे 

बधंनकार आहे.या फाईल मlये मो�यूLसशी bनगडीत फं#श:स उपल�द असतात. 

3) MODULE_LICENSE _ह ओळ आपण GPL हा Áz लायस:स वापरणार आहे ते 

सांगते. GPL चा अथ> �नु पि�लक लायसे:स [GNU Public License]असा होतो. 

4) जrEहा मो�यूल कनBल मlये लोड होते तrEहा hello_init हे फं#शन काम करते.या 

फं#शनला इbनशलायझ फं#शन \हणतात.जर हे फं#शन फेल झाले तर तो एरर कोड 

aरटन> करतो \हणून हे फं#शन कधीच void नसत.े  

5) printk फं�शन :जसे आपण c MोNा मगं मlये printf वापरत होतो तसे  लन#स 

कनBल MोNा मगं मlयेprink()हे ^M_ंटगं साठ' फं#शन वापरतात.या फं#शनमळेु ि;�ंग 

डाटा हा कनBल qया लॉग बफर मlये साठवला जातो. 

prink मlये अजून एक सु^वधा असते ती \हणजे मेसेजच ेमहcव ठरवणे cयासाठ' मेसेजqया 

सुरवातीला काह` टँग लावतात. 

printk फं#शन मlये वेगवेग¥या आठ loglevel असतात.cया kernel.h या फाईल मlये 

कनBल मlये इन�बLट असतात. 

printk फं#शनqया आठ लॉग लेEहल खाल`ल Mमाणे: 

� KERN_EMERG :_ह लेEहल मेसेज जrEहा इमज>:सी असेल तrEहा 

वापरतात.उदा:Mोसेस बदं होणे. 

� KERN_ALERT: ल� वेधून घेuयासाठ'. 

� KERN_ERR :चूक दश>̂ वuयासाठ' 

� KERN_CRIT:}Åट`कल  सर`यस हाड>वेअर वा सोªटवेअर Mो�लेम सागंuयासाठ'. 

� KERN_WARNING :धो#याचा संदेश देuयासाठ'. 

� KERN_NOTICE:साधा नोट`स मेसेज सांगuयासाठ'. 

� KERN_INFO:मा_हती सांगuयासाठ'. 

� KERN_DEBUG:डीब�गगं करताना मेसेज पाहuयासाठ'. 

वर`ल MोNाम मlये आपण Hello world हा मेसेज लॉग करणार आहोत. 

6) cयानतंर aरटन> फं#शन �वारे आपण फं#शन कॉल करताना आलेLया एररचा कोड 

aरटन> केला जातो.  
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7) मो�युल कनBल मधून काढून टाकuयासाठ' hello_exit हे फं#शन वापरतात.हे 

फं#शन रन झाLयानंतर “GoodBy”हा मेसेज लॉगमlये रेकोड> होतो. 

8) module_init हे फं#शन कनBल ला मो�यूLस इbनशलाईझ झाLयवर कोणकोणते 

फं#शन रन करायच ेते सांगतात. 

9) module_exit हे फं#शन कनBल ला मो�यूLस काढून टाकLयावर कोणकोणते 

फं#शन रन करायच ेते सांगतात 

MोNम एडीटर मlये टाइप कsन झाLयानंतर Ctrl+Q बटन }कंवा Esc दाबनू आपण एCडटर 

मधून बाहेर पडावे.MोNाम सेEह कsन बाहेर पडuयासाठ' wq! _ह कमांड वापरावी. 

 

आता आपला प_हला MोNॅम तयार झाला आहे तो परत एकदा पाहuयासाठ' आपण .c फाईल 

टे#;ट एडीटर मधून ओपेन कsन चके कs शकता }कंवा cat hello.c _ह कमांड देऊन फाईल 

र`ड ओ:ल` मोड मlये बरोबर आहे का ते पाहू शकता. 

मेक फाईल: 

वर`ल कोड रन करuया अगोदर तो मेक फाईल वापsन कंपाईल करावा लोगतो.cयासाठ' 

आपला MोNाम |या फोLडर माडगे आहे cयच फोLडर मlये Makefileनावाची फाईल तयार 

करणे अ:यथा तु\हाला तमुqया फाईल चा पूण> पcता �यावा लागेल. 
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[नaद:यातील Makefile हा श�द केस से:से_टEह आहे cयामळेु ‘M’ हे कr पीटल लेटस> मlये 

हवे.] 

obj-m समोर कोणकोणते मो�यूLस �बLड करायच ेआहेत cयांची नावे �यावीत. cयानतंर 

.o,.koसार�या फाईल कंपाईल झाLयावर आपोआप तयार होतील. 

[नaद:यामlये आपण आपLया फाईल च ेनाव .c या ए#सटrशन चा वापर न करत .o 

[ऑ�जे#ट] या ए#सटrशन चा वापर करणार आहोत] 

खाल`ल कोड Makefileमlये पे;ट करावा.  

 

 

 

 

 

कोडची मा5हती: 

shell uname –r :_ह कमांड आपLया  स;ट`म वर कनBल च ेकोणते Eहज>न आहे ते 

शोधते.पढु`ल ओळ हे दश>^वते }क, लोड होणारे मो�यलु हे कनBल चा भाग आहे आ3ण लोड 

झाLयानंतर ते कनBलचा भाग बनले. 

_ो`ाम पढु8ल_माणे रन करणे: 

ट म>नल ^वडंो मlये जाऊन आपल` मेक फाईल असेल cया फोLडर मlये जाणे. 

make कमांड वापsन आपला कोड आपण कंपाईल करावा कोड कंपाईल झाला तरच बाकz 

सपो_ट°ग फाईLस तयार होतील अ:यथा एरस> चा मेसेज  मळेल.cयाच बरोबर कोणcया 

ओळीला चूक झाल` आहे cया ओळीचा नंबर पण  मळेल. 

आपण परत vi hello.c कsन कोड मlये जाऊन आवÊयक चrजेस करावेत. 

sudo insmod hello.ko:_ह कमांड वापरLयावर आपले मो�युल कनBल मlये इ:#लुड होते. 

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 
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आता ते झाले का नाह` हे चके करuयासाठ' कनBल लॉग मधील मेसेज पाहuयासाठ' dmesg 

_ह कमांड वापरा. 

आपणास “Hello World”हा मेसेज _दसेल \हणजे इbन शयलायझशेन फं#शन सुरळीत चालत 

असेल. 

lsmod _ह कमांड वापsन आपले मो�युल हे  ल;ट मlये आहे ना ते चके करणे. 

नंतर आपले मो�यलु काढून टाकuयासाठ' sudo rmmod hello.ko_ह कमांड वापरा आ3ण 

dmesg कमांड वापsन मेसेज चके करणे.  

[नaद : आपण एक मो�युल एकदाच इ:सट> कs शकतो दसु{यांदा ते इ:सट> करायच े

असLयास आधीच ेमो�यलु काढून मग परत सुधाaरत मो�युल इ:सट> करावे. ] 

 

अशा Mकारे आज आपण कनBल चा बे सक MोNाम कसा करावा हे  शकलात. 

मी आपLयाला सोपे जाव े\हणून मी केलेला MोNॅम फाईLस जोडलेLया आहेत.खाल`ल hello.c 

आ3ण  Makefile यांच े.txt हे ए#सटrशन काढून या फाईLस आपण जशाqया तशा वापs 

शकतो.[हे ए#सटrशन फाईल �लॉगला  जोडuयासाठ' मी लावलेले आहे.] 

आपला ;वतः चा CडEहाईस GायEहर कसा वाटला आपLयाला..झकास ना.. आता याच MोNाम 

मlये सुधारणा करत करत आपण पढुच ेMोNाम  शकणार आहोत.मग तयार रहा... 

[Ref: Linux For You magazine] 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ६:UडQहाईस WायQहरचा पँरा�मटर 

पा�सगं _ो`म,_ोसेस संबि&धत _ो`म. 

मागील भागात आपण बे सक हrलो वLड चा MोNाम पा_हलात,इत#या सो[या पpतीने CडEहाईस 

GायEहर  लहायला तु\हाला न#कzच मजा आल` असेल.या भागात आपण थोड ेपढेु जाऊन 

वेगवेगळे बे सक MोNा\स  शकणार आहोत. 

समजा तु\हाला तुमqया CडEहाईस GायEहरला काह` पँरा मटर �यायचे असतील तर ते कसे 

�यायच ेते आपण या अकंात पाहूया.  

Mथम आपण आपLया मो�युलला फ#त एक पँरा मटर कसे पाठवायच ेते पाहूया. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ref: Linux For You magazine] 

वर`ल MोNॅम मlये मो�यलु पँरा मटर शी bनगडीत फं#श:स चा लाभ घेuयासाठ' 

moduleparam _ह फाईल हेडर मlये इ:#लडु केलेल` आहे. 

module_param(paraameter name, data type ,permission); 

हा फॉरमेट कनBल ला पँरा मटरचे नाव ,cयाचा डाटा टाईप आ3ण cयास _दLया जाणा{या 

पर मशन दश>̂ वते. 

पर मशन च े५ Mकार पडतात: S_IWUSR,S_IRUSR,S_IXUSR,S_IRGRP,S_WGRP 

#include<linux/init.h> 
#include<linux/module.h> 
#include<linux/moduleparam.h> 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
 
int paramTest; 
module_param(paramTest, int,S_IRUSR|S_IWUSR); 
 
static int param_init(void) 
{ 
 printk(KERN_ALERT "Showing the parameter demo"); 
 printk(KERN_ALERT "VALUE OF PARAMTEST IS: %d",paramTest); 
 return 0; 
} 
static void param_exit(void) 
{ 

printk(KERN_ALERT "Exiting the parameter demo"); 
} 
 
module_init(param_init); 
module_exit(param_exit); 
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• यात S_I हे हेडर सवा>ना कॉमन आहे. 

• R =र`ड वाचणे ,W =राईट  ल_हणे ,X= ए#झी#यटु करणे. 

• USR=युजर ,GRP=Nुप 

• यात OR \हणजे | ऑर ऑपरेशन कsन एका पे�ा जा;त पर मशन सेट करता 

येतात. 

 

हा MोNाम रन करuयासाठ' पढु`ल पाय{या आहेत. 

 आपLया मेक फाईल मlये hello.o qया जागी आपLया वर`ल फाईल चे नाव 

[parameter.o] देणे.आ3ण फाईल सेEह करणे. 

 

नंतर make _ह कमांड वापsन फाईल कंपाईल करणे. 

आता हे मो�युल कनBल मlये टाकuयासाठ' :sudo insmod parameter.ko paramTest=2 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 24 

 

_ह कमांड वापरणे यात आपण paramTest यास २ _ह सं�या पँरा मटर \हणून पाठवल`. 

आता आपले आउटपटु पाहuयासाठ' dmesg कमाडं वापरणे. 

तrEहा आपणास “Value of paramTest=2 “असे  आउटपटु  मळेल. 

 

पँरा�मटरचा अँरे : 

आता एका पे�ा जा;त पँरा मटर पास करuयासाठ' पँरा मटरचा अँरे पाठवावा लागतो. 

cयासाठ' पुढ`ल MोNम पहा: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यात int चा ३ इतकz साईझ असलेला अँरे वापरला आहे.  

#include<linux/init.h> 
#include<linux/module.h> 
#include<linux/moduleparam.h> 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
 
int paramArray[3]; 
module_param_array(paramArray, int,NULL, S_IWUSR|S_IRUSR); 
 
static int array_init(void) 
{ 
 printk("Into the parameter Array demo"); 
 printk("Array elements are 
:%d\t%d\t%d",paramArray[0],paramArray[1], paramArray[2]); 
 return 0; 
} 
 
static void array_exit(void) 
{ 
 printk("Exiting the array parameter demo"); 
} 
 
module_init(array_init); 
module_exit(array_exit); 
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अँरे हे पँरा मटर \हणून वापरuयासाठ' module_param() qया जागी 

module_param_array() हे फं#शन वापरले आहे. 

यात इतर पँरा मटर सोबत counter असतो हा }कती पँरा मटर पास केले याची न´द ठेवतो 

आपलं MोNाम मlये ती सु^वधा वापरल` नाह` आहे \हणून आपण तो ० असा ठेवला आहे. 

 

आपण sudo insmod parameterArray.ko paramArray=1,2,3 असे पँरा मटर अँरे सोबत 

मो�युल लोड करतो. 

तrEहा आपणस dmesg केLयावर या तीन स�ंया आउटपुट ;Åzनवर _दसतील. 
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_ोसेस संबि&धत _ो`म. 

आपLया संगणकात अनके Mोसेस चाल ूअसतात आपLयाला पढु`ल MोNाम  लहताना कोणती 

Mोसेस चालू आहे कोणती Mोसेस बंद आहे याची मा_हती Mोसेस आय डी _ह मा_हती  स;ट`म 

कडून घावी लागते अशा वेळी आपणास पुढ`ल Mोसेस संब�ंधत MोNाम न#कzच उपयोगात 

येईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 लन#स मlये Mcयेक Mोसेसला काह` गो�ट` जोडLया गेलेLया असतात जसे }क Mोसेसचा 

आय डी नंबर,Mोसेस ची चालू ि;थती ªलँग इcयाद`. 

Mोसेस संब�धत MोNम  ल_हताना आपणस sched.h _ह फाईल हेडर मlये इ:#लडु करावी 

लागते. 

आपणस task_struct या ;�#चर चा पोÎटर कsन याqया आधारे आपण भरपूर मा_हती 

 मळव ूशकतो. 

आपण वर`ल MोNाम मlये आपLया  स;ट`म मधील Mोसेसचा आय डी नंबर,Mोसेस ची चालू 

ि;थती ªलँग इcयाद` मा_हती पाहू. 

#include<linux/init.h> 
#include<linux/module.h> 
#include<linux/sched.h> 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
 
static int test_init(void) 
{ 
 struct task_struct *task; 
 for_each_process(task) 
 { 
  printk("process Name :%s\t PID:%d\t Process 
State:%ld\n",task->comm,task->pid, task->state); 
 } 
 return 0; 
} 
 
static void test_exit(void) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Clearing up.\n"); 
} 
 
module_init(test_init); 
module_exit(test_exit); 
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यात task नावाचा पोÎटर तयार करuयात आलेला असून आपण आपLया  स;ट`म मधील 

Mोसेस या ;�#चर पोÎटरचा वापर कsन Cड;[ले करणार आहोत. 

 

हा MोNाम रन केLयानतंर आपणास Mोसेस ची  ल;ट _दसेल. 

अशा र`तीने आपण आपLया  स;ट`म मधील Mोसेस बÏल पूण>पणे मा_हती घेव ूशकता. 
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या Mोसेस आय डी आपण इंटरनेटवर सच> कारण आपणस हEया cया Mोसेस बÏल अ�धक 

मा_हती घेवू शकतो.तसेच कोणती Mोसेस कोणते अि[लकेशन चाल ूआहे cयाची ;टेट काय _ह 

सुpा मा_हती  मळत.े 

अशा र`तीने आपण पेरा मीटर पा सगं आ3ण Mोसेस शी bनगडीत MोNाम कसे रन करावे ते 

पा_हलेत.पढु`ल भागात आपण कँरे#टर CडEहाईस GायEहरची मा_हती घेवूया. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ७ :कँरे�टर UडQहाईस WायQहर बे�सक 

आपण बे सक CडEहाईस GायEहर कसा  लहायचा हे पा_हलंत,आता खास कँरे#टर CडEहाईस 

GायEहर कसा  लहायचा ते या अकंात पाहूया. 

आपण मागील  लन#स कनBल qया भागात हे पण  शकला आहात }क  लन#स मlये 

CडEहाईस सpुा एका फाईलqया mपात असतो.या CडEहाईस फाईलच ेनाव हे आपLया 

 स;ट`मवर`ल अि[लकेशन आ3ण CडEहाईस फाईल यांqयातील दवुा \हणून काम करत.ेआ3ण 

CडEहाईस फाईल आ3ण CडEहाईस यांqया मlये संभाषण करuयासाठ' cया CडEहाईसचा नंबर 

महccवाचा असतो. 

CडEहाईस फाईलचा नंबर हा दोन नंबरqया जोडीने बनलेला असतो:मेजर नबंर आ3ण मायनर 

नंबर. <major,minor>.आपLया  स;टममlये अनेक GायEहर एखादा मेजर नंबर [कॉमन] 

वापs शकतो पण cयांचा मायनर नंबर वेगळा असेल.कनBल मायनर नंबर चा वापर न#कz 

कोणता CडEहाईस कने#ट केला आहे ते समजून घेuयासाठ' करतो. 

आपLया  स;ट`म मधील कँरे#टर CडEहाईस GायEहर पाहuयासाठ' पढु`ल कमांड ट म>नल ^व:डो 

देऊन पाहू शकतो. 

$ ls –l /dev/ grep “^c” 

 

ls –l /dev :या कमांड न ेआपण सव> CडEहाईस पाहू शकतो. 
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ते आपणास पुढ`ल Mमाणे _दसेल: 

 

यात brw : हे �लॉक CडEहाईस GायEहर तर crw कँरे#टर CडEहाईस GायEहर दश>̂ वतात. 

dev_t Eहेaरएबल यामlये दो:ह` नंबर साठवलेले असतात. 

[१२ बीट मेजर +२० बीट मायनर=३२ बीट डEेह] 

MKDEV( int major ,int minor) _ह कमांड वापरल` }क CडEहाईस dev तयार होतो. 

आपल` CडEहाईस फाईल _ह CडEहाईस GायEहरला जोडuयासाठ' पढु`ल दोन पाय{या आहेत. 

१.आपLया  CडEहाईसचा <major,minor> नंबर देऊन रिज;टर करणे. 

२. CडEहाईस फाईलqया ऑपरेश:स आ3ण CडEहाईस GायEहर ची फं#श:स जोडणे.    

CडEहाईसचा नंबर  मळवuयासाठ' <linux/fs.h> मधील पुढ`ल API फार महccवाच ेआहेत. 

 

 

 

 

 

int register_chardev_region(dev_t first,unsigned int count, char *name); 

int alloc_chardev_region(dev_t *dev,unsigned int firstminor,unsigned int 

count,char *name); 

void unregister_chardev_region(dev_t first,unsigned int count); 
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• प_हला API हा cnt इतका नंबर असलेला CडEहाईस रिज;टर करतो. 

• जर हे फं#श:स Eयवि;थतपणे चाले तर ते ० हे aरटन> करते आ3ण जर काह` Mो�लेम 

आला तर bनगे_टEह सं�या aरटन> होत.े 

• दसुरा API हा आपोआप मोकळा मेजर नंबर शोधून CडEहाईस रिज;टर करतो.तो 

प_हला मायनर नंबर हा श#यतो ० हाच असतो. 

• bतसरा API हा आपलास आपला CडEहाईस नंबर वापsन झाLयावर मोकळा 

करuयासाठ' वापरतात.हा API #ल`न अप फं#शन मlये वापरावा. 

[REF:Linux Device Driver Book] 

UडQहाईस नंबर दश;�वणारा _ो`ाम: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हा MोNाम रन केLया नतंर mahesh नावाचा CडEहाईस GायEहर तयार होऊन cयाचा मायनर 

आ3ण मेजर नंबर आपणास _दसेल. 

#include <linux/module.h> 
#include <linux/version.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/init.h> 
#include <linux/fs.h> 
 
static dev_t first;  //globle variable for the device no 
 
int __init ofd_init(void) /*const*/ 
{ 
        printk(KERN_INFO "NAMSAKAR:ofd reg"); 
 if (alloc_chrdev_region(&first, 0, 3, "Mahesh") <0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 printk(KERN_INFO "<Major,Minor>: <%d ,%d> \n", 
MAJOR(first),MINOR(first)); 
        return 0; 
} 
 
static void __exit ofd_exit(void)/*Destructor*/ 
{ 
       unregister_chrdev_region(first, 3);  
 printk(KERN_INFO "by Gn:ofd unreg"); 
} 
 
module_init(ofd_init); 
module_exit(ofd_exit); 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR("MJ"); 
MODULE_DESCRIPTION("OUR FIRST character DRIVER"); 
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वर`ल आउटपुट ^वडंो मlये आपण आपLया CडEहाईस च ेमेजर नंबर आ3ण मायनर नंबर 

Cड;[ले झालेले पा_हलेत हे आपण आपLया MोNाममधील printkफं#शन वापsन आउटपटु 

^वडंोमlये दाखवले आहेत.  

 

वर`ल �च¸ात आपण आपला CडEहाईस  सि;टम मlये रिज;टर झाला आहे }क नाह` हे 

/proc/device मlये जाऊन प_हले येथे आपण mahesh नावाचा CडEहाईस तयार झालेला 

_दसेल.नंतर आपण /devमlये जाऊन पा_हLयास आपणास CडEहाईस फाईल तयार झाल` नाह` 

हे कळेल मग आपण mknodचा वापर कsन नोड तयार केले व cयात आपLया CडEहाईस 

साठ' फाईल तयार झालेल` _दसेल. हेच काम आपण ऑटोमॅ_टक पण कs शकतो ते आपण 

पढु`ल भागात पाहणार आहोत. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ८ :कँरे�टर UडQहाईस WायQहर फाईल 

ऑपरेश&स. 

कँरे#टर CडEहाईस GायEहर हा cयाचा फाईल ला जोडला गेलेला असतो आपल` सव> कामे तो 

फाईLस qया माlयमातनू पूण> करतो. फाईल ऑपरेश:स या ;�#चर मlये पण फाईल ची सव> 

फं#श:स Cड#लेअर कsन आपण तो फाईल ओपन कोLज, र`ड ,राईट कs शकतो. 

Mcयेक फं#शन मlये सlया आपण cया फं#शन च े^Mटं कsन नाव देऊ.cयामळेु करे#टर 

CडEहाईस GायEहर चा बे सक MोNाम खाल`ल Mमाणे होईल. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <linux/module.h> 
#include <linux/version.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/init.h> 
#include <linux/fs.h> 
#include <linux/device.h> 
#include <linux/cdev.h> 
 
static dev_t first;  //globle variable for the device no 
static struct cdev c_dev; //globle var for char struct 
static struct class *cl; //globle var for device class 
 
static int my_open(struct inode *i, struct file *f) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Driver :open()\n"); 
 return 0; 
} 
static int my_close(struct inode *i , struct file *f) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Driver:close()\n"); 
 return 0; 
} 
static ssize_t my_read(struct file *f,char __user *buf,size_t 
len,loff_t *off) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Driver:read()\n"); 
 return 0; 
} 
static int my_write(struct file *f,const char __user *buf,size_t 
len,loff_t *off) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Driver:write()\n"); 
 return len; 
}  
 
static struct file_operations pugs_fops= 
{ 
 .owner = THIS_MODULE, 
 .open = my_open, 
 .release =my_close, 
 .read =my_read, 
 .write =my_write 
}; 
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    [REF:Linux for you magazine] 

 

 

 

 

 

 

 
static int __init ofcd_init(void) /*const*/ 
{ 
        printk(KERN_INFO "NAMSAKAR:ofd reg"); 
 if (alloc_chrdev_region(&first, 0, 3, "Mahesh") < 0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 if ((cl = class_create(THIS_MODULE, "chardrv")) == NULL) 
 { 
  unregister_chrdev_region(first, 1); 
  return -1; 
 } 
 if (device_create(cl, NULL ,first, NULL, "mynull") == NULL) 
 { 
  class_destroy(cl); 
  unregister_chrdev_region(first, 1); 
  return -1; 
 } 
 cdev_init(&c_dev, &pugs_fops); 
 if (cdev_add(&c_dev, first, 1)== -1) 
 { 
  device_destroy(cl,first); 
  class_destroy(cl); 
  unregister_chrdev_region(first,1); 
  return -1; 
 } 
 return 0; 
} 
 
static void __exit ofcd_exit(void)/*Destructor*/ 
{ 
 cdev_del(&c_dev); 
 device_destroy(cl, first); 
 class_destroy(cl); 
        unregister_chrdev_region(first,1);  
 printk(KERN_INFO "by Gn:ofd unreg"); 
} 
 
module_init(ofcd_init); 
module_exit(ofcd_exit); 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR("MJ"); 
MODULE_DESCRIPTION("OUR FIRST character DRIVER:automatic"); 
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कोणती .h फाईल कधी इ&�लुड करावी: 

#include <linux/init.h> : बे सक इbन शयलायझेशन 

#include <linux/module.h> :कोणतेह` मो�यूLस  लहताना 

#include <linux/version.h> : लन#स Eहज>नचा डाटा  मळवuयासाठ'. 

#include <linux/kernel.h> : prinitk() हे फं#शन वापरता येuयासाठ'. 

#include <linux/fs.h> :फाईLस qया bनगडीत ऑपरेश:स करuयासाठ' 

#include <linux/device.h> : CडEहाईस शी bनगडीत ऑपरेशन करताना. 

#include <linux/cdev.h> :मेजर व मायनर नंबरसह करे#टर CडEहाईस तयार करuयासाठ'. 

#include <linux/slab.h> :kmalloc() हे फं#शन वापरuयासाठ'. 

#include <linux/errno.h> :एरस> चा कोड या फाईल मlये असतो. 

#include <linux/types.h> :size_t ,dev_t या सारखे डाटा टाईप सपोट> साठ'. 

#include <linux/fcntl.h> :o_accmode साठ'  

#include <asm/system.h> :cli(), _flags वापरuयासाठ' 

#include <asm/uaccess.h> :copy_from /to _users या सारखी फं#श:स वापरताना. 

 

module.h मधील फं�श&सची मा5हती : 

MODULE_ALIAS(_alias) युजर ;पेस मlये मो�युलच ेनाव व मा_हती  

देuयासाठ'.  

MODULE_LICENSE(_license) मो�युल कोणते लायस:स वापरणार आहे cयाच ेनाव. 

MODULE_AUTHOR() मो�युलचा लेखक. 

MODULE_DESCRIPTION() मो�युलqया काम^वषयक थोड#यात मा_हती  

MODULE_PARAM() मो�युल लोड करताना पास केले जाणार` पँरा मटर  

MODULE_VERSION() वापरLया जाणा{या मो�यलू च ेEहज>न  

 

आपण modinfo मो�युलचे नाव .ko अशी कमांड _दल` असता वर`ल सव> मो�युल शी 

bनगडीत मा_हती आपणस  मळते. 

फाईल ऑपरेश&स4या काह8 मह99वा4या गोvट8: 

वर`ल कोड मlये ओपन आ3ण #लोज फं#शन int aरटन> करतात ,० \हणजे यश;वीपणे पार 

पडले आ3ण bनगे_टEह \हणजे काह` तर` Mो�लेम आहे.पण र`ड आ3ण राईट हे फं#श:स काह` 

पो3झ_टEह नंबर aरटन> करतात ते \हणजे }कती बाईट डाटा र`ड }कंवा राईट झाला \हणूनच 

cया फं#श:स चा aरटन> टाईप ssize_t आहे. 
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तसेच आणखी एक म;त गो�ट आहे...read() हे फं#शन len बाई±स इतका डाटा buf या 

बफर मlये  ल_हते आ3ण }कती बाई±स  ल_हलेत ती सं�या aरटन> EहेLयू \हणून 

पाठवते.\हणजेच र`ड फं#शन हे युजर ;पे स}फक बफर मlये डाटा  ल_हते कारण तो यजुरला 

वाचता व वापरता यावा...आहे ना गमंत र`ड फं#श:स बफर मlये राईट करत.े... 

काह8 मह99वाच ेकोडच ेभाग: 

loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int); 

यात llseek _ह मेथड फाईल ची चालू र`ड राईट पो3झशन बदलतो , loff_t \हणजे ल´ग 

ऑफसेट. 

ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *); 

हे फं#शन CडEहाईस कडून डा टा घेताना वापरतात जर या _ठकाणी काह`च डा टा नसेल तर 

ते –EINVAL \हणजेच इ:Eहेल`ड अ�यु>मrट \हणून एरर दश>̂ वते. 

int (*open) (struct inode *, struct file *); 

CडEहाईस ओपन करणे _ह CडEहाईस फाईल वर केल` जाणार` प_हल` }Åया. 

struct module *owner 

हे आपLया मो�यलु ला पोÎट करते आ3ण जर आपले मो�यलू कामत असेल तर ते काढून 

टाकuयास Mbतबधं करत.े 

बयाचदा यास THIS_MODULE हे  नाव राहते याची ड}ेफनेशन <linux/module.h> मlये 

असते. 

ओपन मेथड : 

ओपन मेथड पुढ`ल काम करत:े 

• CडEहाईस तयार आहे का नाह` ते पाहणे आ3ण cया bनगडीत काह` एरस> आहेत का ते 

पाहणे. 

• जर CडEहाईस Mथमच ओपन हॉट अहेल तर cयाच े इbन शयलायझशेन करणे. 

• f_op पोÎटर अपडटे करणे. 
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• file->private_data मlये ठेवuयात येणा{या डाटा ;�#चर साठ' राखीव जागा कsन 

cयात तो ठेवणे. 

~रल8ज मेथड: 

aरल`ज मेथड पढु`ल काम करत:े 

• ओपन मेथडने file->private_data मlये ठेवलेल` जागा काढून घेणे. 

• CडEहाईस बदं करणे. 

र8ड आ�ण राईट मेथड: 

• ssize_t read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t 
*offp); 

• ssize_t write(struct file *filp, const char __user *buff,size_t count, 

loff_t *offp); 

� यात flip हा फाईलचा पोÎटर असतो. 

� count \हणजे �ा:सफर करणा{या डाटाची साईझ. 

� buff \हणजे युजरचा बफर |यात र`ड आ3ण राईट करताना डाटा ठेवला जातो. 

� offp [ल´ग ऑफसेट टाईप पोÎटर] युजर वापरात असण{ या फाईलची पो3झशन दश>वते. 

� aरटन> EहेLयू ssize_t \हणजेच signed size type. 

हे अ�धक ;प�ट होuयासाठ' पुढ`ल आकृती पहा: 
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   [Ref:Linux Device Driver Book] 

र8ड आ�ण राईट मेथड साठ� �नयम: 

जर aरटन> सं�या _ह फं#शन मधील count या अंके इतकz असेल तर bततके बाई±स पाठवले 

जातात. 

जात aरटन> सं�या _ह पो3झ_टEह असेल आ3ण count पे�ा कमी असेल तर bततकाच डा टा 

पाठवला जातो  

जर aरटन> सं�या हो शू:य असेल तर फाईल संपल` असे मानले जाते . 

bनगे_टEह aरटन> सं�या \हणजे एरर याचा नंबर <linux/errno.h>या फाईल मlये असतो यात 

–EINTR [interrupt system call],-EFAULT [bad address]यांचा समावेश होतो. 
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UडQहाईस WायQहरचा बे�सक सारांश. 

1�या युजर फं�श&स  कनTल फं�श&स 

मो�युल लोड करणे. [load] insmod module_init() 

CडEहाईस उघडणे. [open] fopen file_operations:open 

CडEहाईस मधून वाचणे.[close] fread file_operations:read 

CडEहाईस मlये  लहणे.[read] fwrite file_operations:write 

CडEहाईस बदं करणे.[write] fclose file_operations:release 

मो�यूल काढून टाकणे.[remove] rmmod module_exit() 

[Ref:FreeSoftwareMagazine] 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ८ :पी. सी. आय. UडQहाईस WायQहर 

बे�सक. 

आपLया संगणकात Nा}फ#स काड> ,लँन काड> सारखी CडEहाईस जोडuयासाठ' [PCI] पी. सी. 

आय. बस चा वापर होतो _ह डाटा बस साउथ बस नंतर नॉथ> µीज �वारे सी पु य ु[Mोसेसर] 

ला जोडल` जाते. 

अशा त{हेने आपण ड;ेकटॉपवर िEहडीओ पाहत असताना }कंवा सEह>र वर डाटा पाठवत 

असताना आपLया नकळत आपण पी. सी. आय. बस वापरताच असतो. 

याचा डाटा �ा:सफर ;पीड फारच जा;त असतो.PCIe चा डाटा �ा:सफर रेट २५० एम बी पार 

लेन आ3ण जा;तीतजा;त ८ जी बी पय>त आहे. 

पी सी आय \हणजे पेaरफेरल कॉ\पोनंट इंटरकने#ट. याच ेPCI,PCI Express,PCI 

Extender,Mini PCI असे अनके Mकार आहेत. 

पी. सी. आय. CडEहाईस चा #लॉक रेट २५ }कंवा ३३ Hz पय°त असतो. 

आपण आपLया या भागात पी. सी. आय. CडEहाईस GायEहर कसा असतो याची मा_हती 

घेवयूा.   

पी. सी. आय. CडEहाईस हे आपLया Eहrडर आय डी,CडEहाईस आय डी आ3ण #लास कोड या 

�वारे ओळखला जातो.आपLया  स;टममlये कोणकोणते पी. सी. आय. CडEहाईस आहेत हे 

पाहuयासाठ' पुढ`ल कमांड वापरावी. 

lspci 

यात आपणस जो प_हला नंबर _दसतो तो आहे पी. सी. आय. बस नंबर  नतंर पी. सी. आय. 

CडEहाईस नंबर आ3ण शेवटचा नंबर फं#शन दश>̂ वतो. 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 41 

 

 

lspci –t 

या कमांडने आपणस आपले पी. सी. आय. CडEहाईस हे �` ;�#चर मlये _दसतील. 

याqया CडEहाईस GायEहर साठ' Mो�बगं ची गरज नसते.यात pci_dev हे डाटा ;�#चर 

वापरतात. 

पी.सी.आय. CडEहाईस मlये तीन अँGसे qया aरजन असतात. 

1) कॉि:फगरेशन ;पेस, 

2) इनप±ुस आउटपुट पोट>  

3) CडEहाईस मेमर`. 

कॉि:फगरेशन ;पेस एकवेळा ला एकाच ;लॉट वर काम कs शकते आ3ण इनपु±स आउटपटु 

पोट> , CडEहाईस मेमर` लोकेशन हे एकाच पी.सी.आय. बस मधील सव> CडEहाईस शेअर 

करतात. 
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कॉि:फगरेशन ;पेस मधील रेिज;टर वर काम करuयासाठ' कनBल ची ^व श�ट फं#श:स काम 

करतात. 

Mcयेक पी सी आय ;लॉट मlये ४ इंटर[ट ^प:स असतात.यातील कोणतीह` एक ^पन एका 

वेळी सी.पी.य.ु �वारे वापरल` जाऊ शकते. 

 स;ट`म बटु होताना पी सी आय CडEहाईस च ेफम>वेअर हाड>वेअर इbन शयलाईझ कsन Mcयेक 

aरजन वेगवेग¥या अँGसेला जोडला जातो,आ3ण |या अँGसेला चाल ूaरजन जोडला आहे तो 

कॉि:फगरेशन ;पेसमधनू वाचला जाऊ शकतो \हणून CडEहाईस GायEहरला CडEहाईस 

वापरuयासाठ' श#यतो Mो�बगंची गरज भासत नाह`. 

[नaद :यु एस बी CडEहाईस GायEहरला CडEहाईस वापरuयासाठ' Mो�बगंची लागते.] 

जrEहा पी.सी.आय. CडEहाईस ला पॉवर _दLयावर हाड>वेअर पूण>तः चालू नसते फ#त 

कॉि:फगरेशन bनगडीत कामाला aर;पॉ:स देते.फम>वेअर पी सी आय कं�ोलर मधील रेिज;टंर 

मधील डाटाला र`ड राईट कsन कॉि:फगरेशन अँGसे पय°त पोहचते.बटु होताना फम>वेअर सव> 

पी सी आय CडEहाईस बरोबर Mcयेक अँGसे aरजन ला जागा  मळवनू देते आ3ण तrEहाच 

CडEहाईस GायEहर हा CडEहाईसचा मेमर` aरजन आ3ण आय ओ aरजन यांची जोडणी पाहतो, 

पी सी आय कॉि:फगरेशन रेिज;टंर हे खाल`लMमाणे असतात: 
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 [REF:Essential linux Device Driver-Alan Cox-Pearson] 

इनपटु आउटपटु aरजन मlये रेिज;टर असतात तर मेमर` aरजन मlये डाटा,िEहCडओ काड> 

मlये  इनपुट आउटपुट ;पेस मlये कं�ोल रेिज;टर आ3ण मेमर` aरजन Áेम बफर ला 

जोडलेल` असते. 

डायरे�ट मेमर8 अ�सेस :[DMA] 

CडEहाईसला मेमर` सी.पी.यु. न वापरता डायरे#ट जोडणे यास डायरे#ट मेमर` अ#सेस 

\हणतात.यामुळे Mोसेसरचा वापर न करता आपण मेमर` मधील डाटा हलवू शकतो.साउथ µीज 

मधील डी.एम.ए कं�ोलर }कंवा खÏु पी.सी.आय. बस सpुा बसचा ताबा घेवनू डायरे#ट मेमर` 

�ा:सफर कs शकते. 

 स;ट`म मधील डाटा एल.सी.डी. ;Åzन वर पाठवuयासाठ' युजर आपला ^प#सलचा डाटा डी 

एम ए असलेLया Áेम बफर मlये  लहतो आ3ण एल.सी.डी कं�ोलर हाच डाटा वेळोवेळी 

कले#ट कsन ;Åzन वर दाखवतो. स;ट`म मधील या मेमर` ;पेसला डी.एम.ए बफर 

\हणतात. 

मो>युल UडQहाईस टेबल: 

pci_device_id हे डाटा ;�#चर युजरला वापरuयास देऊन हॉट [लग सु^वधा देता येते तसेच 

मो�युल लोड करणा{या  स;टमला _ह हे समजते }क कोणcया हाड>वेअरला कोणते मो�युल 

काम करते. 

MODULE_DEVICE_TABLE(pci, i810_ids); 

वर`ल फं#शन लोकल Eहेaरएबल तयार कsन ते pci_device_id डाटा ;�#चर ला पोÎट 

करते तसेच cया मो�युल शी bनगडीत मो�यLूस शोधल` जातात व modules.pcimap मlये 

टाकल` जातात. cयानंतर नवीन CडEहाईस हॉट [लग केLयावर हॉट [लग  सि;टम 

modules.pcimap याचा वापर कsन अनुsप GायEहर लोड करते.  
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बे�सक पी.सी.आय. UडQहाईस WायQहर : 

Mथम CडEहाईस तयार करावा लागेल cयासाठ' खाल`ल कोड वापरावा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बे सक पी.सी.आय. CडEहाईस GायEहर कोड: 
#include <linux/pci.h> 

आपणास लागणारे फं#श:स पी.सी.आय. डॉट एच या फाईल मधनू घेतल` जातात. 
 

#define MY_VENDOR_ID 0xABCD 

#define MY_DEVICE_ID_NET 0xEF01 

GायEहर सपोट> करत असणारे CडEहाईस ची न´द येथे केल` जाते  
 

Mथम CडEहाईस तयार करावा लागेल cयासाठ' खाल`ल कोड वापरावा 

struct pci_device_id network_driver_pci_table[] __devinitdata = 

{ 

  { 
    { MY_VENDOR_ID, /* Interface chip manufacturer ID */ 
      MY_DEVICE_ID_NET, /* Device ID for the network */ 
      PCI_ANY_ID, /* Subvendor ID wild card */ 
      PCI_ANY_ID, /* Subdevice ID wild card */ 
      0, 0, /* class and classmask are unspecified */ 
      network_driver_private_data  
    }, {0}, 
}; 

वर`ल कोड मlये पी सी आय GायEहरशी bनगडीत डाटा _दला जातो. 
 

struct pci_driver network_pci_driver =  

{ 

.name = "ntwrk", /* Unique name */ 

.probe = net_driver_probe,  

.remove = __devexit_p(net_driver_remove), 

.id_table = network_driver_pci_table,  

/* suspend() and resume()  optional methods*/ 
}; 

येथे आपLया CडEहाईस GायEहर चे बे सक फं#श:स Cडफाईन केले जातात.यात CडEहाईस GायEहर चे नाव जोडणे आ3ण 

काढणे या सबं�ंधत फं#शन आ3ण आय डी टेबल यांचा समावेश होतो.  

static int __init network_driver_init(void) 
{ 

pci_register_driver(&network_pci_driver); 

return 0; 

} 

येथे आपण GायEहर इbन शयलाईझ केला आहे .यात पी सी आय GायEहर रिज;टर केला. 
 

Static void __exit network_driver_exit(void) 

{ 

pci_unregister_driver(&network_pci_driver); 

} 

येथे आपण GायEहर कडून टाकLयावर अन रिज;टर फं#शन Cडफाईन केले आहे. 
 

module_init(network_driver_init); 

module_exit(network_driver_exit); 
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, network_driver_pci_table); 
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_ो�बगं फं�शनम/ये पुढ8ल कामे केल8 जातात.: 

• पी सी आय CडEहाईस एनबेल करणे. 

• aरसोस>ची मा_हती शोधण े:इनपुट आउटपुट बस अँGसे,इं�[ट aर#वे;ट. 

• GायEहर शी bनगडीत डा टा ;�#चर नेमनू _दले जाते. 

• ;वतःला रिज;टर करणे. 

पी सी आय UडQहाईस WायQहरचे काह8 मह99वाच ेकोडच ेपाट;: 

#include <linux/pci.h>  

 
हा हेडर पी सी आय संब�धत रेिज;टर आ3ण आय डी साठ' सपोट> 

करतो. 
 

struct pci_dev; या ;�#चरमlये कनBल मधील पी सी आय CडEहाईस दश>̂ वतो  
struct pci_driver; हा ;�#चर पी सी आय CडEहाईस GायEहर दश>̂ वतो. 
struct pci_device_id; आपLया GायEहरला सपोट> करणारे पी सी आय CडEहाईस ची 

मा_हती देतो 
int 

pci_register_driver(struct 

pci_driver *drv); 

पी सी आय CडEहाईस हे पी सी आय कोअर ला रिज;टर करतो. 

int pci_module_init(struct 

pci_driver *drv); 
मो�युल इbन शयेट करतो. 

void 

pci_unregister_driver(struct 

pci_driver *drv); 

GायEहर अन लोड करतो आ3ण GायEहरला जोडलेले पी सी आय 

CडEहाईस कडून टाकतो. 
int pci_enable_device(struct 

pci_dev *dev); 
Mोब फं#शन मlये हे फं#शन वापरतात. CडEहाईस चालू होऊन 

इं�[ट व इनपुट ,आउटपुट aरजन नेमून _दला जातो. 
int 

pci_read_config_byte(struct 

pci_dev *dev, int where, u8 

*val); 

कॉि:फगरेशन ;पेस मधील डाटा वर काम करuयासाठ' _ह 

फं#श:स वापरतात._ह फं#श:स अंतग>त pci_bus_ह बसशी 

bनगडीत फं#श:स वापरतात.फं#श:स मधील श�दांचे अथ>: 

८ बीट डाटा �ा:सफर = byte 

१६ बीट डाटा �ा:सफर = word  

३२ बीट डाटा �ा:सफर = dword 

पीसीआय कॉि:फगरेशन ;पेसमधून वाचuयासाठ'= read 

पीसीआय कॉि:फगरेशन ;पेस मlये  लहuयासाठ'= write 

कॉि:फगरेशन ;पेसqया सुरवातीपासूनचा ऑफसेट = where 

एरर कोड aरटन> करणार` सं�या = val 

पी सी आय CडEहाईस पोÎटर = dev 

int 

pci_read_config_word(struct 

pci_dev *dev, int where, u16 

*val); 

int 

pci_read_config_dword(struct 

pci_dev *dev, int where, u32 

*val); 

int pci_write_config_byte 

(struct pci_dev *dev, int 

where, u8 *val); 

int pci_write_config_word 

(struct pci_dev *dev, int 

where, u16 *val); 

int pci_write_config_dword 

(struct pci_dev *dev, int 

where, u32 *val); 

pci_resource_start() हे फं#श:स इनपुट आउटपुट व मेमर` aरजन वर काम करतात. 

पुढ`ल फं#श:स अनुÅमे अशी मा_हती  मळवतात: 
pci_resource_len() 

pci_resource_end() 
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pci_resource_flags() बेस अँGेस ,ले:थ, शेवटचा अँGेस,कं�ोल ªलँग 

 

या भागात आपण पी सी आय CडEहाईस साठ' बे सक GायEहर कसा  लहावा ते पा_हलेत. 

पी सी आय चा ऑपरेटर  स;ट`म मlये चालणारा कोड पुढ`ल लोकेशन ला  मळेल: 

drivers/net/, drivers/scsi/, drivers/video/ 

 लन#स  स;ट`म मlये पी सी आय CडEहाईस GायEहरची मा_हती  मळवuयासाठ' लोकेशन : 

Documentation/pci.txt 

पी सी आय हा इंटरफेस मदर बोड> ला कने#टेड असतो cयामुळे आपणस या �वारे आपनास 

Nा}फ#स काड> नेटवक>  काड> या सार�या CडEहाईससाठ' GायEहर  ल_हता येतो. 

पढु`ल भागात आपण यु एस बी साठ' CडEहाईस GायEहर  लहणार आहोत. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ९:यु. एस. बी. UडQहाईस WायQहर 

बे�सक क&से6ट. 

आपण पेन GाईEह, माउस ,}क बोड> ,हेड फोन इcयाद` अनके CडEहाईस आपLया सगंणकास 

जोडuयासाठ' य.ुएस बी पोट> वापरतो.या पोट> �वारे आपण आपLया Mोसेसर शी संभाषण 

कर`त असतो.हे अनके CडEहाईस यु.एस.बी.[युbनEहस>ल  सaरयल बस] या बसचा वापर कsन 

 सर`यल पpतीन ेडाटा �ा:सफर करतात. 

[यु.एस.बी. २.० आ3ण ३.० बÏल जाऊन घेuयासाठ' येथे _टचकz मारा] 

मागील भागात आपण करे#टर आ3ण पी सी आय साठ'च ेCडEहाईस GायEहर पा_हलेत या 

भागात आपण काह`तर` म;त  शकणार आहोत एकदम लाईEह CडEहाईस GायEहर... 

यु.एस.बी UडQहाईस WायQहरची रचना: 

यु.एस.बी हो;ट कं�ोलर हा Mमखु असतो आ3ण तो Mcयेक यु.एस.बी CडEहाईसला काह` डाटा 

सrड करuयास आहे का त े^वचारतो. कोणताह` य.ुएस.बी CडEहाईस हा हो;ट कं�ोलरला 

^वचारLया शवाय डाटा �ा:सफर कs शकत नाह`. 

 स;ट`म मlये यु एस बी हो;ट साठ' यु एस बी हो;ट कं�ोलर GायEहर तर यु एस बी 

CडEहाईस साठ' यु एस बी #लाइ:ट GायEहर असतो. 

यु एस बी कोअर हा या दोघांनाह` लागणारे sट`नस ्आ3ण ;�#चर पुरवतो. यु एस बी कोअर 

हा GायEहर  स;ट`मचा कोअर ^वभाग आहे. 

कनBलचा हेLपर Øेड khubd हा सव> पोट> वर ल� ठेऊन कोणcया पोट> वर काय बदल झालेले 

आहेत याची मा_हती घेत असतो. 

युजर;पेस मधून यु एस बी CडEहाईस ला अ#सेस करuयासाठ' यु एस बी फाईल  स;ट`म   

usbfs _ह वापरतात. 

युजर /dev ,/sys मधनू _ह यु एस बी CडEहाईस बÏल काह` मा_हती घेवू शकतो. 

या संबधी संपूण> मा_हती दश>वणार` खाल`ल आकृती पहावी. 
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यु.एस.बी बस च ेकाह` फzचस>: िEहडीओ आ3ण ऑडीओ डाटा पाठवuयासाठ' CडEहाईस काह` 

}फ#स बँ:ड^व�थ मागवू शकतो.तसेच यु एस बी Mोटोकॉल मlये जे कॉमन जनरल CडEहाईस 

असतात cयांसाठ' काह` खास GायEहर  लहायची गरज नसते उदा:}क बोड>,माउस,नेटवक>  

CडEहाईस काह` खास CडEहाईस साठ' आपणस खास GायEहर  लहावा लागतो. 

 लन#स  स;ट`म _ह दोन Mकारqया य ुएस बी GायEहर ला सपोट> करते. 

एक जो  स;टम मlये असतो [यु एस ब ुCडEहाईस GायEहर] 

दसुरा जो CडEहाईस मlये असतो [यु एस बी गँजेटस ्GायEहर] 

आता आपLया Mयोगासाठ' एक पेन GाईEह �या आ3ण तो आपLया संगणकाला जोडा. 

आपLया  स;ट`मला जोडलेले य ुएस बी CडEहाईस ऑपरे_टगं  सि;टमला कळला का नाह` ते  

पाहuयासाठ' lsusb कमाडं ट म>नस मlये वापरावी.आता तु\हाला पेन GाईEहची ए:�` झालेल` 

_दसेल. 
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आपLया पेन GाईEह संब�धत सव> मा_हती पाहuयासाठ' lsusb –v  _ह कमांड वापरावी.यात 

आपLया पेन GाईEह चा उcपादक cयाच ेनाव cयाचा आय डी Mोड#ट चे नाव आ3ण cयाचा 

आय डी अशी मा_हती  मळेल.मा~या पेन GाईEह चा Eहrडर आय डी आ3ण Mोड#ट आय डी  

0x0781,0x5567 असा  मळाला.याचा वापर आपण GायEहर  लहuयास करणार आहोत. 

[न´द :या मा_हतीत D=CडEहाईस  ,C=कॉि:फगरेशन  ,I=इंटरफेस  E =ए:डपोÎट यांचा संदभ> 

पढेु येणारच आहे.] 
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आता आपण आपला प_हला बे सक यु एस बी GायEहर  लहूया: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याच े;�#चर करे#टर CडEहाईस GायEहर सारखेच आहे यात CडEहाईस फाईल मधून रिज;टर 

}कंवा अन रिज;टर न ्करता आपण हाड>वेअर वापरणार आहोत.cयासाठ' usb_register 

आ3ण usb_deregister हे यु एस बी च ेAPI वापरलेल आहेत. 

#include <linux/module.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/usb.h> 
 
static int pen_probe(struct usb_interface *interface, const struct 
usb_device_id *id) 
{ 
 printk (KERN_INFO "Pen drive(%04X:%04X) plugged\n", id->idVendor, id-
>idProduct); 
 return 0; 
} 
 
static void pen_disconnect(struct usb_interface *interface) 
{ 
 printk(KERN_INFO "PEN drive removed \n"); 
} 
 
static struct usb_device_id pen_table[]= 
{ 
 
 { USB_DEVICE(0x0781,0x5567)}, 
 {} 
}; 
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, pen_table); 
 
static struct usb_driver pen_driver = 
{ 
 .name = "pen_driver", 
 .id_table = pen_table, 
 .probe = pen_probe, 
 .disconnect = pen_disconnect, 
}; 
 
static int __init pen_init(void) 
{ 
 return usb_register(&pen_driver); 
} 
 
static void __exit pen_exit(void) 
{ 
 usb_deregister(&pen_driver); 
} 
 
module_init(pen_init); 
module_exit(pen_exit); 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR ("MJ"); 
MODULE_DESCRIPTION("USB PEN REGISTRATION DRIVER"); 
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यात Mोब आ3ण डीसकन#ेट सोबत स;पे:ड आ3ण aर~युम _ह फं#श:स पण गरज पडLयास 

वापs शकतो cयामळेु जrEहा नको असेल तrEहा आपला CडEहाईस स;पे:ड मोड मlये जाईल 

आ3ण परत हवा असेल तrEहा aर~युम होईल. 

CडEहाईस ऑटोमॅ_टक Cडटे#ट होuयासाठ' CडEहाईस टेबल तयार कsन cयात आपLया 

CडEहाईसच ेआय डी पास केले आहेत cयामळेु आपला CडEहाईस जोडला }क हा GायEहर 

आपोआप चाल ूहोईल.यु एस बी CडEहाईस साठ' या टेबल मlये प_हले पँरामीटर हे usb हे 

पास करावे लागत.ेcयानतंर आपण आपLया CडEहाईस आय डी टेबलच ेनाव पास कs शकतो. 

पेन GाईEह [लग केLयावर Mोब फं#शन चालू होइल आ3ण पेन GाईEह काढून टाकLयावर 

Cड;कने#ट फं#शन रन होईल. 

हा MोNाम रन करuयासाठ' Mथम या MोNामसाठ' मेक फाईल तयार करावी. 

नंतर make कमांड वापsन कंपाईल कsन .ko फाईल तयार करणे. 

lsmod वापsन आपले नवीन मो�युल लोड करणे.   

पण याआधी आपLया  स;ट`म मlये आधीपासनूच असलेले यु एस बी च ेमो�युल [usb-

storage] कडून टाकावे लागेल cयासाठ' rmmod usb-storage _ह कमांड वापsन ते 

मो�युल  स;ट`म मधून काढून टाकावे. 

आता आपला पेन GाईEह कने#ट करावा. 

आ3ण dmesg कमांड रन करावी. 

नंतर पेन GाईEह काढून टाकावा आ3ण परत dmesg कमांड रन करावी. 
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आपणस आपले Mोब आ3ण डीसकने#ट हे दो:ह` फं#श:स रन होऊन आउटपटु आलेले 

_दसेल.आता आपणस खरा म;त काम करणार GायEहर तयार केLयाची मजा न#कzच आल` 

असेल. 
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यु.एस.बी UडQहाईस WायQहरची रचना: 

 

वर`ल �च¸ात यु एस बी GायEहर हा कनBल ची  स;टम आ3ण हाड>वेअर मlये असतो. 

यु एस बी कोअर हा यु एस बी GायEहरला हाड>वअेर वापरuयासाठ' ए#सेस देतो. 

यु एस बी ;�#चर बÏल आपणस मा_हती पढु`ल  लकं वर  मळेल: www.usb.org 
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यु एस बी GायEहर हे सपंूण> यु एस बी CडEहाईस ला जोडले न ्जाता फ#त यु एस बी 

इंटरफेसला जोडले जातात.  

यु एस बी ऐ:डपोÎट आत[IN endpoint] }कंवा बाहेर [out endpoint] डाटा �ा:सफर 

करuयसाठ' वापरतात. हे डाटा �ा:सफर एकाच _दशेने पाईप माफB त होते. 

यु एस बी ऐ&डपो�टच ेचार _कार पडतात: 

कं�ोल:CडEहाईस कॉि:फगर कारणासाठ' व CडEहाईसची मा_हती  मळवuयासाठ' तसेच कमांड 

पाठवनू CडEहाईसच े;टे±स पाहuयासाठ'.श#यतो CडEहाईसमlये endpoint 0 हा हे काम पार 

पडतो.हा एकमेव ए:डपोÎट आहे जो दो:ह` _दशांना डाटा पाठवतो. 

इं�6ट:हा ऐ:डपोÎट थोडाच डाटा काह` ठरा^वक अतंराने पाठवuयास होतो हा Mामु�याने डाटा 

पाठवनू माउस }कबोड> सारखे CडEहाईस कं�ोल करuया;तव वापरतात. 

ब[क:हा ऐ:डपोÎट फारच जा;त डाटा �ा:सफर करuयासाठ' वापरतात. 

जा;त डाटा कोणcयाह` डाटाचा लॉ;ट न होता व गरज पडLयास जा;त वेळ घेऊन डाटा 

पाठवuयासाठ' हा ऐ:डपोÎट वापरतात.^Mटंर ,नटेवक>  काड> यासाठ' हा ऐ:डपोÎट वापरतात . 

आयसो�ोनस:हा ऐ:डपोÎट ऑडीओ िEहडीओ CडEहाईस मlये जा;त डाटा पाठवuयासाठ' होतो 

यात डाटा लॉ;ट ची पवा> न करता सतत डाटा चा Mवाह चाल ूठेवला जातो. इं�[ट व 

आयसोÅोनस ऐ:डपोÎट हे काह` ठरा^वक वेळेला डा टा पाठवuयासाठ' सतत सेट केले जातात  

यु एस बी ऐ:डपोÎट हे struct usb_host_endpoint या ;�#चर मlये ठेवले जातात व 

या ऐ:डपोÎट ची मा_हती struct usb_endpoint_descriptor मlये साठवल` जाते. 

cयातील काह` महccवाचे फzचस>: 

bEndpointAddress :हा डाटा इनपुट असणार का आउटपुट हे सांगते यावsन डाटा 

 सि;टम ला जाणार का CडEहाईस ला जाणार ते समजते. 

bmAttributes :या �वारे ऐ:डपोÎट हा कं�ोल ,बLक ,इं�[ट, आयसोÅोनस या पकैz 

कोणता आहे ते समजते. 

wMaxPacketSize :या मळेु ऐ:डपोÎट �वारे जा;तीत जा;त }कती साईझ हाताळल` 

जाऊ शकते ते समजते. 
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bInterval :यामळेु इं�[ट aर#वे;ट चा वेळ समजतो. 

ऐ:डपोÎटहे एक�¸तपणे इंटरफेसमlये गुडंाळलेले असतात.CडEहाईस एकाच वेळी अनेक इंटरफेस 

वापs शकतात य ुएस बी इंटरफेसला आपLया नेहमीqया से_टगं सह आणखी _ह काह` 

से_ट�ंज असू शकतात Mथम इंटरफेस हे Mाथ मक सेट`ं�स वापरतात काह` वेळा दसु{या 

पpतीने कं�ोल करuयासाठ' अLटरने_टEह  सट`ंग वापरता.cयाची मा_हती usb_interface या 

;�#चरमlये ठेवल` जाते. हे इंटरफेस कॉि:फगरेशन qया mपात गुंडाळलेले असतात.  

 

 

सारांशान ेकॉि:फगरेशन \हणजे CडEहाईसचे Mोफाईल ,इंटरफेस हे CडEहाईसची फं#श:स ,ए:ड 

पोÎट \हणजे डाटा �ा:सफर करणार` पाईप. 

• CडEहाईसला एक }कंवा अनेक कॉि:फगरेशन असतात. 

• कॉि:फगरेशनमlये एक }कंवा अनेक इंटरफेस असतात. 

• इंटरफेसमlये एक }कंवा अनके से_ट�ंज असतात. 

• इंटरफेसमlये एक }कंवा अनके ए:डपोÎट असतात. 

 

 

 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 56 

 

यु एस बी UडQहाईस नंबर: 

प_हला यु एस बी CडEहाईस हा sटहब असतो cयास यु एस बी कोअर ने एक नंबर _दलेला 

आहे cयानंतर येतो तो पोट> नंबर |या पोट> ला CडEहाईस जोडला आहे तो पोट>.cयानतंर 

कॉि:फगरेशन नंबर आ3ण नंतर इंटरफेस नंबर  

उदा तो पढु`लMमाणे दश>वतात : 2-1:1.0   

यु एस बी अ�स; :[USB Urbs] 

कनBल हा यु एस बी CडEहाईस सोबत यु एस बी aर#वे;ट �लॉक qया �वारे सभंाषण करतो. 

यु एस बी अ�स> हा ए:ड पोÎट सोबत डाटा पाठवuयासाठ' आ3ण घेuयासाठ' वापरतात. 

यु आर बी पढु`लMमाणे काम करतात: 

• यु एस बी CडEहाईस GायEहर यु आर बी तयार करतात. 

• यु एस बी CडEहाईसला ए:डपोÎट नेमला जातो. 

• यु आर बी हा CडEहाईस GायEहरचा वापर कsन य ुएस बी कोअर मlये न´द केला 

जातो   

• cयानतंर यु एस बी कोअर  cयाची न´द यु एस बी हो;ट कं�ोलर GायEहर मlये करतो 

• यु एस बी हो;ट कं�ोलर हा Mोसेस कsन यु एस बी डा टा �ा:सफर करतो. 

• जrEहा यु आर बी पूण> होते यु एस बी हो;ट कं�ोलर हा यु एस बी CडEहाईस 

GायEहरला cयाची न´द पाठवतो. 
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यु एस बी इ&फोमTशन WायQहर: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <linux/module.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/usb.h> 
 
static struct usb_device *device; 
 
static int pen_probe(struct usb_interface *interface, const struct 
usb_device_id *id) 
{ 
 struct usb_host_interface *iface_desc; 
 struct usb_endpoint_descriptor *endpoint; 
 int i; 
 
 iface_desc = interface->cur_altsetting; 
 
  
 printk (KERN_INFO "Pen i/f %d now probed:(%04X:%04X)\n",iface_desc-
>desc.bInterfaceNumber, id->idVendor, id->idProduct); 
 printk(KERN_INFO "ID->bNumEndpoints: %02X\n",iface_desc-
>desc.bNumEndpoints); 
 printk(KERN_INFO "ID->bInterfaceclass: %02X\n", iface_desc-
>desc.bInterfaceClass); 
 
 for(i=0; i < iface_desc->desc.bNumEndpoints; i++) 
 { 
  endpoint = &iface_desc->endpoint[i].desc; 
  printk(KERN_INFO "ED[%d]->bEndpointAddress: 0x%02X\n",i, 
endpoint->bEndpointAddress); 
  printk(KERN_INFO "ED[%d]->bmAttributes: 0x%02X\n", i, endpoint-
>bmAttributes); 
  printk(KERN_INFO "ED[%d]->wMaxPacketSize: 0x%04X (%d)\n",i, 
endpoint->wMaxPacketSize, endpoint-> wMaxPacketSize); 
 } 
 device = interface_to_usbdev(interface); 
 return 0; 
} 
 
static void pen_disconnect(struct usb_interface *interface) 
{ 
 printk(KERN_INFO "Pen i/f %d now disconnected \n",interface-
>cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber); 
 
} 
 
static struct usb_device_id pen_table[]= 
{ 
 
 { USB_DEVICE(0x0781,0x5567)}, 
 {} 
}; 
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, pen_table); 
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वर`ल MोNॅम मlये struct usb_interface हा हे:डले वsन आपणास हवी ती मा_हती 

घेतल` आहे Mोब आ3ण डीस कने#ट हे सुpा Mती इंटरफेससाठ' रन होतात आ3ण तेच cयांच े

प_हले पँरामीटर असतात. 

आ3ण कंटेनर CडEहाईस हrडले \हणून  interface_to_usbdev हे फं#शन वापरतात. 

हा MोNाम रन केLयावर आपणस आपLया CडEहाईस संब�ंधत सव> Cडटेल मा_हती उपल�द 

होईल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

static struct usb_driver pen_driver = 
{ 
 .name = "pen_driver", 
 .id_table = pen_table, 
 .probe = pen_probe, 
 .disconnect = pen_disconnect, 
}; 
 
static int __init pen_init(void) 
{ 
 return usb_register(&pen_driver); 
} 
 
static void __exit pen_exit(void) 
{ 
 usb_deregister(&pen_driver); 
} 
 
module_init(pen_init); 
module_exit(pen_exit); 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR ("MJ"); 

MODULE_DESCRIPTION("USB PEN Info DRIVER"); 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग १०: यु. एस. बी. UडQहाईस WायQहर 

फाईल ऑपरेश&स. 

यु. एस. बी. CडEहाईस GायEहरहा पी सी आय CडEहाईस GायEहर सारखाच  ल_हला जातो. 

Mोब फं#शन ने ‘०’ aरटन> केले \हणजे आपला CडEहाईस यश;वीपणे रिज;टर झाला आ3ण 

आ3ण एरर कोड aरटन> केला \हणजे CडEहाईस रिज;टर झाला नाह`.मो�युल CडEहाईस टेबल हे 

आपला CडEहाईस ऑटोमॅ_टक Cडटे#ट व लोड होuयास वापरतात यात module.usbmap 

,madule.pcimap या य ुएस बी आ3ण पी सी आय साठ' तयार होणा{या मँप फाईLस 

आहेत.  

डाटा �ा&सफर : 

आपLया पेन GाईEह मधून डाटा �ा:सफर करuयासाठ' GायEहर मॉCडफाय कmया. 

पेन GाईEह मlये र`ड आ3ण राईट ऑपरेशन करuयासाठ' pen_read आ3ण pen_write हे 

दोन फं#श:स वापरलेल` आहेत.यात डाटा �ा:सफर करuयासाठ' usb_bulk_msg()हे बLक 

डाटा �ा:सफर सी मेथड बLक ए:ड पोÎट चा वापर कsन डाटा �ा:सफर करेल. 

पढु`ल कोड आपणस चाल ूबे सक र`ड राईट फzचस> परुवणारा क;टम GायEहर कसा तयार 

करायचा ते दश>वेल. 

यु एस बी मlये डाटा �ा:सफर qया दोन पpती आहेत,एक पpत यु आर बी वापरते दसु{या 

पpतीत यजुरला यु आर बी वापरuयाची गरज भासत नाह` कारण यु आर बी आपोआप 

फं#श:सqया अतंग>त सेट केल` जाते.  

आता आपण यु आर बी कसे वापरावे ते पाहणार आहोत. 

� यु आर बी चा वापर क�न: 

यु आर बी तयार क�न अलोकेट करणे: 

• यात Mथम यु आर बी तयार कsन अलोकेट केल` जाते. 

• struct urb *usb_alloc_urb(int iso_packets, int mem_flags); 

• या फं#शन मlये iso_packets हा पँरामीटर }कती आयसो सÅंोनस पँके±स 

पाठवायच ेcयाची सं�या देते. 
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• जर आपण डाटा �ा:सफर साठ' आयसो सÅंोनस मेथड वापरत नसू तर हे _ह EहेLयू 

‘०’ _ह देतात. 

• mem_flags हा ªलँग kmalloc फं#शन ला पाठवतात तसाच ªलँग आहे 

यु आर बी स�ंमट करणे. 

• int usb_submit_urb(struct urb *urb, int mem_flags); 

• यात आपणस जी यु आर बी आपLया CडEहाईस ला पाठवायची आहे cयाचा पोÎटर व 

ªलँग पाठवला जातो. 

• पढु`ल तीन पकैz एक ªलँग पास केला जातो. 

• GFP_ATOMIC=कॉलर हा यु आर बी लॉक हँ�ल करत असेल, current->state _ह  

TASK_RUNNING ;टेट नसेल तrEहा. 

• GFP_NOIO =�लॉक आय ओ पेच मlये असेल आ3ण ;टोरेज CडEहाईस qया एरर 

हँ� लगंqया भागात. 

• GFP_KERNEL = अ:यथा बाय CडफॉLट. 

यु आर बी र� करणे. 

• int usb_kill_urb(struct urb *urb); 

• int usb_unlink_urb(struct urb *urb); 

• usb_kill_urb यात यु आर बी बदं होऊन CडEहाईस डीस कन#ेट होतो. 

• usb_unlink_urb यात यु एस बी कोअर ला यु आर बी बदं करuयासाठ' सचुना 

पाठवल` जात.े 

यु आर बी �� करणे. 

• आपले काम झाLयावर य ुआर बी हा य ुएस बी कोअर ला आपले काम झाले आहे 

असे सांगतो  

• void usb_free_urb(struct urb *urb); 

• यात आपणस जी यु आर बी मोकळी करायची आहे cयाचा पोÎटर पास केला जातो. 

बफर तयार करणे. 

• usb_buffer_alloc(dev->udev, count, GFP_KERNEL, &urb->transfer_dma); 
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• या फं#शन चा वापर कsन आपण डी एम ए [डायरे#ट मेमर` अ#सेस ]साठ' बफर 

तयार कs शकतो.cया �वारे डाटा फा;ट पाठवला जातो. 

डाटा �ा&सफर : 

void usb_fill_int_urb(struct urb *urb, struct 

usb_device *dev, unsigned int 
pipe, void *transfer_buffer, int buffer_length, 

usb_complete_t complete, 

void *context, int interval); 
यु आर बी ;�#चर चा 

वापर कsन यु एस बी 

कोअर मlये यु आर बी 

स मट करuयासाठ'. 

इं�[ट ,बLक ,कं�ोल 

यानुसार फं#शन  सले#ट 

करावे. 

void usb_fill_bulk_urb(struct urb *urb, struct 

usb_device *dev, unsigned int 

pipe, void *transfer_buffer, int buffer_length, 

usb_complete_t complete, 

void *context); 

void usb_fill_control_urb(struct urb *urb, struct 

usb_device *dev, unsigned 

int pipe, unsigned char *setup_packet, void 

*transfer_buffer, int 
buffer_ length, usb_complete_t complete, void 

*context); 
 

� यु आर बी चा वापर न करता साधा डाटा �ा&सफर.  

int usb_bulk_msg(struct usb_device *usb_dev, unsigned int 

pipe, 

void *data, int len, int *actual_length, 

int timeout); 

 

बLक 

मेसेज 

फं#शन 

int usb_control_msg(struct usb_device *dev, unsigned int pipe, 
__u8 request, __u8 requesttype, 

__u16 value, __u16 index, 

void *data, __u16 size, int timeout); 
 

कं�ोल 

मेसेज 

फं#शन. 

 

वर`ल फं#श:स _ह ;वतः यु आर बी सबंंधी ऑपरेशन करतात.युजर ला वापरता येणारे सोपे 

डाटा �ा:सफर फं#शन वर _दले आहेत.जो अंतग>त बाकz गो�ट`ंची काळजी ;वतः घेतो. 

• struct usb_device *usb_dev :|याल डाटा पाठवायचा आहे तो CडEहाईस  

• unsigned int pipe :सrड }कंवा aरसीEह ए:ड पोÎट उदा: usb_sndbulkpipe, 

usb_rcvbulkpipe. 
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• void *data :पाठवLया }कंवा घेतLया जाणा{या डाटा चा पोÎटर 

• int len :डाटा बफरची ले:थ 

• int *actual_length : न#कz }कती डा टा पाठवणार आहे cयाची सं�या. 

• int timeout :वाट पाहuयाची वेळ. 

• __u8 request, __u8 requesttype,__u16 value, __u16 index, 

void *data, __u16 size : या यु एस बी मेसजे qया कं�ोल मेसेजसाठ'qया EहेLयू 

आहेत  

आपण आप[या _ो`ॅममधील र8ड फं�शन पाहूया. 

static ssize_t pen_read(struct file *f,char __user *buf , size_t cnt, loff_t *ppos) 
{ 
 int retval; 
 int read_cnt; 
 
 retval = usb_bulk_msg(device,usb_rcvbulkpipe(device,BULK_EP_IN),bulk_buf, 
MAX_PKT_SIZE, &read_cnt,5000); 
 if(retval) 
 { 
  printk(KERN_ERR "Bulk message returned %d \n", retval); 
  return retval; 
 } 
 
 if (copy_to_user(buf, bulk_buf, MIN(cnt, read_cnt))) 
 { 
  return -EFAULT; 
 } 
 return MIN(cnt, read_cnt); 
} 
 

यात usb_bulk_msg फं#शन ला यु एस बी डा टा बLक मेथडने aर सEह करuयासाठ' पँरा 

मीटर पाठवले आहेत. 

जर aरटन> EहेLयू पो3झ_टEह असेल तर aरटन> EहेLयू इतका मेसेज वाचला गेला असेल. 

तो युजर ला उपल�ध कsन देuयासाठ' copy_to_user या फं#शन चा वापर कsन तो य ु

जर qया बफर मlये  ल_हला जातो. 

तसेच राईट फं#शन मlये Mथम युजर qया बफर मधील डाटा copy_from_user या 

फं#शन चा वापर कsन बLक बफर मlये घेतला जातो आ3ण usb_bulk_msg फं#शन ला 

sndbulkpipe वापsन डाटा CडEहाईस मlये  लहला जातो. 
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#include <linux/module.h> 
#include <linux/kernel.h> 
#include <linux/usb.h> 
 
#define MIN(a,b) (((a) <= (b)) ? (a) : (b)) 
#define BULK_EP_OUT 0x01 
#define BULK_EP_IN 0x82 
#define MAX_PKT_SIZE 512 
 
static struct usb_device *device; 
static struct usb_class_driver class; 
static unsigned char bulk_buf[MAX_PKT_SIZE]; 
 
static int pen_open(struct inode *i, struct file *f) 
{ 
 return 0; 
} 
 
static int pen_close(struct inode *i,struct file *f) 
{ 
 return 0; 
} 
 
static ssize_t pen_read(struct file *f,char __user *buf , size_t cnt, loff_t 
*ppos) 
{ 
 int retval; 
 int read_cnt; 
 
 retval = 
usb_bulk_msg(device,usb_rcvbulkpipe(device,BULK_EP_IN),bulk_buf, MAX_PKT_SIZE, 
&read_cnt,5000); 
 if(retval) 
 { 
  printk(KERN_ERR "Bulk message returned %d \n", retval); 
  return retval; 
 } 
 
 if (copy_to_user(buf, bulk_buf, MIN(cnt, read_cnt))) 
 { 
  return -EFAULT; 
 } 
 return MIN(cnt, read_cnt); 
} 
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static ssize_t pen_write(struct file *f, const char __user *buf, size_t 
cnt,loff_t *ppos) 
{ 
 int retval; 
 int wrote_cnt =MIN(cnt,MAX_PKT_SIZE); 
  
 if(copy_from_user(bulk_buf, buf, MIN(cnt,MAX_PKT_SIZE))) 
 {  
  return -EFAULT; 
 } 
 /*write data in to bulk endpoint */ 
 retval =usb_bulk_msg(device,usb_sndbulkpipe(device, 
BULK_EP_OUT),bulk_buf,MIN(cnt,MAX_PKT_SIZE), &wrote_cnt ,5000);; 
 
 if(retval) 
 { 
  printk(KERN_ERR "Bulk message returned %d\n", retval); 
  return retval; 
 } 
 return wrote_cnt; 
} 
 
static struct file_operations fops = 
{ 
 .open = pen_open, 
 .release =pen_close, 
 .read =pen_read, 
 .write =pen_write, 
}; 
 
static int pen_probe(struct usb_interface *interface, const struct usb_device_id 
*id) 
{ 
 int retval; 
 
 device = interface_to_usbdev (interface); 
  
 class.name = "usb/pen%d"; 
 class.fops = &fops; 
 if ((retval =usb_register_dev(interface, &class )) < 0) 
 { 
  err("Not abe to get a minor for this device"); 
 } 
 else 
 { 
  printk(KERN_INFO "Minor obtained : %d \n", interface->minor); 
 } 
 return retval; 
} 
 
static void pen_disconnect(struct usb_interface *interface) 
{ 
 usb_deregister_dev(interface, &class); 
} 
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हा MोNाम रन केLयावर आ3ण पेन GाईEह [लग केLयास  /dev/pen0हा तयार झाला असेल. 

आपण /dev/pen0 यावर काह` साधी र`ड राईट ऑपरेशन कs शकता आ3ण पेन GाईEह 

काढून टाकLयास /dev/pen0 bनघून जाईल. 

static struct usb_device_id pen_table[]= 
{ 
 
 { USB_DEVICE(0x0781,0x5567)}, 
 {} 
}; 
MODULE_DEVICE_TABLE (usb, pen_table); 
 
static struct usb_driver pen_driver = 
{ 
 .name = "pen_driver", 
 .id_table = pen_table, 
 .probe = pen_probe, 
 .disconnect = pen_disconnect, 
}; 
 
static int __init pen_init(void) 
{ 
 int result; 
 if(( result = usb_register (&pen_driver))) 
 { 
  err("usb_register failed .err no %d", result); 
 } 
 return result; 
} 
 
static void __exit pen_exit(void) 
{ 
 usb_deregister(&pen_driver); 
} 
 
module_init(pen_init); 
module_exit(pen_exit); 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
MODULE_AUTHOR ("MJ"); 
MODULE_DESCRIPTION("USB PEN Device  DRIVER"); 
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[ नaद: MोNाम रन करuयाआधी usb-storeage GाईEहर aरमुEह केला पा_हजे. ] 

यु एस बी UडQहाईस WायQहरच ेकाह8 मह99वाच ेकोडचे पाट;: 

#include <linux/pci.h>  हा हेडर यु एस बी संब�धत सव> मा_हती व 

फं#श:स साठ' सपोट> करतो. 
struct usb_driver; या ;�#चरमlये यु एस बी CडEहाईस दश>̂ वतो  
struct pci_driver; हा ;�#चर पी सी आय CडEहाईस GायEहर 

दश>̂ वतो. 
struct usb_device_id; आपLया GायEहरला सपोट> करणारे यु एस बी 

CडEहाईस ची मा_हती देतो 
int usb_register(struct usb_driver *d); यु एस बी CडEहाईस हे यु एस बी कोअर ला 

रिज;टर करतो. 
struct usb_class_driver; मेजर नबंर वापsन क\युbनकेशन करणारे यु एस 

बी CडEहाईस साठ'  
struct urb; यु एस बी डाटा पाठवuयासाठ'चे ;�#चर   
struct urb *usb_alloc_urb(int 

iso_packets, int mem_flags); 
यु एस बी,यु आर बी ;�#चर तयार करuयासाठ' 

}कंवा काढून टाकuयासाठ'  void usb_free_urb(struct urb *urb); 
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int usb_submit_urb(struct urb *urb, int 

mem_flags); 
यु एस बी डाटा �ा:स मशन चालू }कंवा बंद 

करuयासाठ'  int usb_kill_urb(struct urb *urb); 

int usb_unlink_urb(struct urb *urb); 

usb_[rcv|snd][ctrl|int|bulk|isoc]pipe() पाईप तयार करणे. 
usb_buffer_alloc() डायरे#ट मेमर` �ा:सफर साठ' बफर तयार करणे. 
usb_buffer_free() काम झाLयावर बफर मोकळा करणे. 
usb_gadget_register_driver() गँजेट CडEहाईस रिज;टर करणे. 

 

गँजेट WायQहर:  

ए\बेडडे  स;ट`म जrEहा सगंणकाला जोडल` जाते ,cयावेळी  लन#स _ह दो:ह` वर रन होत 

असते. तrEहा सगंणक हा हो;ट \हणून काम करतो तर ए\बेडडे CडEहाईस हे गँजेट GायEहर 

वर काम करत.े 

यात पुढ`ल भाग येतात. 

गँजेट CडEहाईस[;टोरेज,नटेवक> ] हे हो;ट कडून आलेLया aर#वे;ट ला उcतर देतात.    

जसे पेन GाईEह ;वतःला आपण ;टोरेज #लास च आहे याची मा_हती हो;ट सगंणकाला देतो. 

drivers/usb/gadget/zero.c या _ठकाणी आपणस गँजेट GायEहर बे सक ;�#चर कोड 

 मळेल. 

अ�धक मा5हतीसाठ�: 

•  लन#स  स;ट`म मlये यु एस बी ;केलेटन कोड : 

o  drivers/usb/usb-skeleton.c 

• यु एस बी डॉ#युमrट: 

o Documentation/usb/ 

• इंटरनटे सोस>  लकं: 

o www.usb.org/developers/docs. 

o www.linux-usb.org. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग ११:संपूण; यु. एस. बी. UडQहाईस 

WायQहर _ो`ाम. 

 लन#स मlये काह` GायEहर च ेकोड हे Mाथ मक साqयात बांधून ठेवले आहेत |यांचा वापर 

आपण आपला कोड  लहuयास कs शकतो \हणजेच जrEहा आपण नवीन यु एस बी CडEहाईस 

साठ' GायEहर  लहणार असो तrEहा आपण शू:यापासनू चालू न ्करता डायरे#ट हा कोड 

रेफर:स धsन cयात सधुारणा कsन आपण आपला CडEहाईस GायEहर  लहू शकतो. 

अशा GायEहर ला ;केलेटन GायEहर \हणतात.ते यु एस बी ;केलेटन ,Áेमबफर ;केलेटन असे 

वेगवेगळे ;केलेटन GायEहर आपLया  लन#स qया GायEहर फोLडर मlये आपणास आढळून 

येतात. 

या भागात आपण यु एस बी ;केलेटन GायEहर पाहणार आहोत यात आपण Mcयेक ओळीचा 

अथ> पाहूया आ3ण पणू> GायEहर समजावनू घेवयूा. 

[न´द:या आधी पण यु एस बु CडEहाईस GायEहरच ेआधीच ेभाग वाचणे गरजेच ेआहे] 

तर आपLया  स;ट`म मlये हा GायEहर drivers/usb/usb-skeleton.c या लोकेशन ला 

आढळतो आपण cया GायEहर च े२.२ हे Eहिज>न पाहूया.  

यात मी MोNाम जसा आहे तसा ठेवनू Mcयेक ओळीचा अथ> मराठ'त सोपा कsन सां�गतला 

आहे याचा वापर आपणस कोड मlये चrजेस करuयासाठ' होइल.व आपणस पणू> MोNाम 

समजला जाईल. 
 

#include <linux/kernel.h> //कनBल हेडर printk सारखे फं#शन रन होuयासाठ' 

#include <linux/errno.h>  //एररचा कोड यात असतो 

#include <linux/init.h>  //Mोसेस इbन शयलायझेशन 

#include <linux/slab.h> //kmalloc फं#शन चालवuयासाठ' 

#include <linux/module.h>  //CडEहाईस GायEहर  लहuयासाठ' ,मो�यूLसशी bनगडीत ऑपरेश:स 

#include <linux/kref.h> //URB चा रेफर:स �ेक करuयासाठ' 

#include <linux/uaccess.h> //user to/from _ह फं#शन वापरuयासाठ' 

#include <linux/usb.h>  //यु एस बी शी bनगडीत फं#श:स 

#include <linux/mutex.h>//\युqयुअल सीमाफोर लॉक सेट करuयासाठ' 
 

//आपण |या CडEहाईस साठ' GायEहर  ल_हणार आहोत cया CडEहाईस चा Mोड#ट नंबर आ3ण Eहrडर नंबर  

//खाल` Cडफाईन केला जातो. 
 
/* Define these values to match your devices */ 
#define USB_SKEL_VENDOR_ID 0xfff0  
#define USB_SKEL_PRODUCT_ID 0xfff0 
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//CडEहाईस टेबल मlये आपले CडEहाईस रिज;टर केले जाते जेणे कsन जrEहा cया Eहrडर आय डी  

//आ3ण Mोड#ट आय डी चा CडEहाईस  स;ट`मला जोडला जाईल तrEहा आपला GायEहर आपोआप Cडटे#ट होऊन लोड 

होइल. 
/* table of devices that work with this driver */ 
static const struct usb_device_id skel_table[] = { 
 { USB_DEVICE(USB_SKEL_VENDOR_ID, USB_SKEL_PRODUCT_ID) }, 
 { }     /* Terminating entry */ 
}; 

MODULE_DEVICE_TABLE(usb, skel_table);   //येथे आपण आपLया टेबलचे नाव आ3ण यु एस बी हे पँरामीटर 

देतो. 
 
 
/* Get a minor range for your devices from the usb maintainer */ 

#define USB_SKEL_MINOR_BASE 192  //युजर qया रेफर:स साठ' मायनर नंबर. 
 
/* our private defines. if this grows any larger, use your own .h file */ 

#define MAX_TRANSFER  (PAGE_SIZE - 512) // जा;तीत जा;त }कती डाटा पाठवला जाईल. 
/* MAX_TRANSFER is chosen so that the VM is not stressed by 
   allocations > PAGE_SIZE and the number of packets in a page 
   is an integer 512 is the largest possible packet on EHCI */ 
#define WRITES_IN_FLIGHT 8 
/* arbitrarily chosen */ 
 
 

//हे CडEहाईस GायEहर ;�#चर आहे,यात GायEहरqया सव> MॉपटÜ Cडफाईन केLया आहेत. 
/* Structure to hold all of our device specific stuff */ 
struct usb_skel { 
 struct usb_device *udev;   /* the usb device for this device */ 
 struct usb_interface *interface;  /* the interface for this device */ 
 struct semaphore limit_sem;  /* limiting the number of writes in 
progress */ 
 struct usb_anchor submitted;  /* in case we need to retract our 
submissions */ 
 struct urb  *bulk_in_urb;  /* the urb to read data with */ 
 unsigned char           *bulk_in_buffer; /* the buffer to receive data */ 
 size_t   bulk_in_size;  /* the size of the receive buffer */ 
 size_t   bulk_in_filled;  /* number of bytes in the 
buffer */ 
 size_t   bulk_in_copied;  /* already copied to user space 
*/ 
 __u8   bulk_in_endpointAddr; /* the address of the bulk in 
endpoint */ 
 __u8   bulk_out_endpointAddr; /* the address of the bulk out 
endpoint */ 
 int   errors;   /* the last request tanked */ 
 bool   ongoing_read;  /* a read is going on */ 
 bool   processed_urb;  /* indicates we haven't 
processed the urb */ 
 spinlock_t  err_lock;  /* lock for errors */ 
 struct kref  kref; 
 struct mutex  io_mutex;  /* synchronize I/O with disconnect */ 
 struct completion bulk_in_completion; /* to wait for an ongoing read */ 
}; 
#define to_skel_dev(d) container_of(d, struct usb_skel, kref) 
 
static struct usb_driver skel_driver; 
static void skel_draw_down(struct usb_skel *dev); 
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//पुढ`ल फं#शन हे GायEहर काढून टाकLयावर सव> गो�ट` #ल`न करuयासाठ' वापरतात. 
static void skel_delete(struct kref *kref) 
{ 
 struct usb_skel *dev = to_skel_dev(kref); 
 

 usb_free_urb(dev->bulk_in_urb);  //यु आर बी मोकळी केल` जाते. 

 usb_put_dev(dev->udev); //CडEहाईस क�टर एक न ेकमी करतो. 

 kfree(dev->bulk_in_buffer); //बरफ Áz केला जातो. 

 kfree(dev); //CडEहाईस Áz होतो. 
} 
 
 

//हे फं#शन CडEहाईस ओपन झाLयावर रन होते.  
static int skel_open(struct inode *inode, struct file *file) 
{ 

 struct usb_skel *dev; //CडEहाईस पोÎटर 

 struct usb_interface *interface; //इंटरफेस पोÎटर 
 int subminor; 
 int retval = 0; 
 
 subminor = iminor(inode); 
 

 interface = usb_find_interface(&skel_driver, subminor);//यु एस बी मधील इंटरफेस 

शोधणे. 
 if (!interface) { 
  pr_err("%s - error, can't find device for minor %d\n", 
   __func__, subminor); 
  retval = -ENODEV; 
  goto exit; 
 } 
 

 dev = usb_get_intfdata(interface); //इंटरफेस चा डा टा ;टोअर करणे. 
 if (!dev) { 
  retval = -ENODEV; 
  goto exit; 
 } 
 
 /* increment our usage count for the device */ 

 kref_get(&dev->kref);   //CडEहाईस चा }कतीवेळा वापरला याची न´द करणे. 
 
 /* lock the device to allow correctly handling errors 
  * in resumption */ 

 mutex_lock(&dev->io_mutex);  //\युटे#स लॉक लावणे. 
 

 retval = usb_autopm_get_interface(interface); //CडEहाईसचा ओटो स;पrडेड मोड चाल ूकरणे. 
 
 if (retval) 
  goto out_err; 
 
 /* save our object in the file's private structure */ 

 file->private_data = dev;    //फाईल qया MायEहेट डा टा मlये इंटरफेसची  मा_हती भरणे. 

 mutex_unlock(&dev->io_mutex);//लॉक काढून घेणे. 
 
exit: 
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 return retval; 
} 
 

//CडEहाईस मोकळा करणे. 
static int skel_release(struct inode *inode, struct file *file) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 

 dev = file->private_data; //MायEहेट डाटा सेEह करणे. 
 if (dev == NULL) 
  return -ENODEV; 
 
 /* allow the device to be autosuspended */ 

 mutex_lock(&dev->io_mutex); //लॉक करणे. 
 if (dev->interface) 

  usb_autopm_put_interface(dev->interface); //CडEहाईसचा ओटो स;पrडेड मोड चालू 

करणे. 

 mutex_unlock(&dev->io_mutex);  //लॉक काढून घेणे. 
 
 /* decrement the count on our device */ 

 kref_put(&dev->kref, skel_delete);  //CडEहाईसचा नंबर एक ने कमी करणे. 
 return 0; 
} 
 

//या फं#शन चा वापर आपLया MोNाम मlये आलेLया चुका वाचणे ,सव> एरर फँLग aरसेट करणे आ3ण CडEहाईस 

ओपन केLया नतंर मेमर` ;वqछ करणे. 
static int skel_flush(struct file *file, fl_owner_t id) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 int res; 
 
 dev = file->private_data; 
 if (dev == NULL) 
  return -ENODEV; 
 
 /* wait for io to stop */ 

 mutex_lock(&dev->io_mutex); //\युटे #स लॉक करणे. 
 skel_draw_down(dev); 
 
 /* read out errors, leave subsequent opens a clean slate */ 

 spin_lock_irq(&dev->err_lock); //ि;पन लॉक सेट करणे. 
 res = dev->errors ? (dev->errors == -EPIPE ? -EPIPE : -EIO) : 0; 

 dev->errors = 0; //चुका वाचून घेणे. 

 spin_unlock_irq(&dev->err_lock); //ि;पन लॉक काढून टाकणे. 
 

 mutex_unlock(&dev->io_mutex); //\युटे#स अललॉक करणे. 
 
 return res; 
} 
 

//आपला डाटा  Eयवि;थतपणे वाचला गेला आहे }क नाह` याची पडताळणी. 
static void skel_read_bulk_callback(struct urb *urb) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 
 dev = urb->context; 
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 spin_lock(&dev->err_lock); 
 /* sync/async unlink faults aren't errors */ 
 if (urb->status) { 
  if (!(urb->status == -ENOENT || 
      urb->status == -ECONNRESET || 
      urb->status == -ESHUTDOWN)) 
   dev_err(&dev->interface->dev, 
    "%s - nonzero write bulk status received: %d\n", 
    __func__, urb->status); 
 

  dev->errors = urb->status; //चूक झाल` आहे. 
 } else { 

  dev->bulk_in_filled = urb->actual_length; //डा टा Eयवि;थतपणे पोहचला आहे. 
 } 
 dev->ongoing_read = 0; 
 spin_unlock(&dev->err_lock); 
 

 complete(&dev->bulk_in_completion); //कं[ल`ट Mोसेस झाल` आहे. 
} 
 

//डाटा वाचuयासाठ' तयार होणे., यु आर बी से_टगं करणे. 
static int skel_do_read_io(struct usb_skel *dev, size_t count) 
{ 
 int rv; 
 
 /* prepare a read */ 

//यु आर बी मlये डाटा भsन घेणे. 
 usb_fill_bulk_urb(dev->bulk_in_urb, 
   dev->udev, 
   usb_rcvbulkpipe(dev->udev, 
    dev->bulk_in_endpointAddr), 
   dev->bulk_in_buffer, 
   min(dev->bulk_in_size, count), 
   skel_read_bulk_callback, 
   dev); 
 /* tell everybody to leave the URB alone */ 
 spin_lock_irq(&dev->err_lock); 
 dev->ongoing_read = 1; 
 spin_unlock_irq(&dev->err_lock); 
 
 /* do it */ 

//यु आर बी सं मत करणे.बLक ए:ड पोÎटला डाटा पाठवणे. 
 rv = usb_submit_urb(dev->bulk_in_urb, GFP_KERNEL); 
 if (rv < 0) { 
  dev_err(&dev->interface->dev, 
   "%s - failed submitting read urb, error %d\n", 
   __func__, rv); 
  dev->bulk_in_filled = 0; 
  rv = (rv == -ENOMEM) ? rv : -EIO; 
  spin_lock_irq(&dev->err_lock); 
  dev->ongoing_read = 0; 
  spin_unlock_irq(&dev->err_lock); 
 } 
 
 return rv; 
} 
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//डाटा वाचणे. 
static ssize_t skel_read(struct file *file, char *buffer, size_t count, 
    loff_t *ppos) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 int rv; 
 bool ongoing_io; 
 
 dev = file->private_data; 
 
 /* if we cannot read at all, return EOF */ 
 if (!dev->bulk_in_urb || !count) 
  return 0; 
 
 /* no concurrent readers */ 
 rv = mutex_lock_interruptible(&dev->io_mutex); 
 if (rv < 0) 
  return rv; 
 
 if (!dev->interface) {  /* disconnect() was called */ 
  rv = -ENODEV; 
  goto exit; 
 } 
 
 /* if IO is under way, we must not touch things */ 
retry: 
 spin_lock_irq(&dev->err_lock); 

 ongoing_io = dev->ongoing_read; //इनपटु आउटपुट Mोसेस पूण> होऊ देणे. 
 spin_unlock_irq(&dev->err_lock); 
 
 if (ongoing_io) { 
  /* nonblocking IO shall not wait */ 
  if (file->f_flags & O_NONBLOCK) { 
   rv = -EAGAIN; 
   goto exit; 
  } 
  /* 
   * IO may take forever 
   * hence wait in an interruptible state 
   */ 
  rv = wait_for_completion_interruptible(&dev->bulk_in_completion); 
  if (rv < 0) 
   goto exit; 
  /* 
   * by waiting we also semiprocessed the urb 
   * we must finish now 
   */ 
  dev->bulk_in_copied = 0; 
  dev->processed_urb = 1; 
 } 
 
 if (!dev->processed_urb) { 
  /* 
   * the URB hasn't been processed 
   * do it now 
   */ 
  wait_for_completion(&dev->bulk_in_completion); 
  dev->bulk_in_copied = 0; 
  dev->processed_urb = 1; 
 } 
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 /* errors must be reported */ 
 rv = dev->errors; 
 if (rv < 0) { 
  /* any error is reported once */ 
  dev->errors = 0; 
  /* to preserve notifications about reset */ 
  rv = (rv == -EPIPE) ? rv : -EIO; 
  /* no data to deliver */ 
  dev->bulk_in_filled = 0; 
  /* report it */ 
  goto exit; 
 } 
 
 /* 
  * if the buffer is filled we may satisfy the read 
  * else we need to start IO 
  */ 
 
 if (dev->bulk_in_filled) { 
  /* we had read data */ 
  size_t available = dev->bulk_in_filled - dev->bulk_in_copied; 
  size_t chunk = min(available, count); 
 
  if (!available) { 
   /* 
    * all data has been used 
    * actual IO needs to be done 
    */ 

   rv = skel_do_read_io(dev, count); //डाटा वाचणे. 
   if (rv < 0) 
    goto exit; 
   else 
    goto retry; 
  } 
  /* 
   * data is available 
   * chunk tells us how much shall be copied 
   */ 
 
  if (copy_to_user(buffer, 
     dev->bulk_in_buffer + dev->bulk_in_copied, 

     chunk)) //डाटा युजर मेमर` बरफ मlये साठवणे. 
   rv = -EFAULT; 
  else 
   rv = chunk; 
 
  dev->bulk_in_copied += chunk; 
 
  /* 
   * if we are asked for more than we have, 
   * we start IO but don't wait 
   */ 
  if (available < count) 
   skel_do_read_io(dev, count - chunk); 
 } else { 
  /* no data in the buffer */ 
  rv = skel_do_read_io(dev, count); 
  if (rv < 0) 
   goto exit; 
  else if (!(file->f_flags & O_NONBLOCK)) 
   goto retry; 
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  rv = -EAGAIN; 
 } 
exit: 
 mutex_unlock(&dev->io_mutex); 
 return rv; 
} 
 

//आपला डाटा  Eयवि;थतपणे  ल_हला गेला आहे }क नाह` याची पडताळणी. 
 
static void skel_write_bulk_callback(struct urb *urb) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 
 dev = urb->context; 

//एरर आल` आहे का नाह` ते चेक करणे. 
 /* sync/async unlink faults aren't errors */ 
 if (urb->status) { 
  if (!(urb->status == -ENOENT || 
      urb->status == -ECONNRESET || 
      urb->status == -ESHUTDOWN)) 
   dev_err(&dev->interface->dev, 
    "%s - nonzero write bulk status received: %d\n", 
    __func__, urb->status); 
 
  spin_lock(&dev->err_lock); 
  dev->errors = urb->status; 
  spin_unlock(&dev->err_lock); 
 } 

//काम झाLयावर DMA बफर Áz कsन देणे. 
 /* free up our allocated buffer */ 
 usb_free_coherent(urb->dev, urb->transfer_buffer_length, 
     urb->transfer_buffer, urb->transfer_dma); 
 up(&dev->limit_sem); 
} 
 

\\डाटा  ल_हणे. 
static ssize_t skel_write(struct file *file, const char *user_buffer, 
     size_t count, loff_t *ppos) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 int retval = 0; 
 struct urb *urb = NULL; 
 char *buf = NULL; 

 size_t writesize = min(count, (size_t)MAX_TRANSFER);//डा टाची सं�या आ3ण जा;तीत 

जा;त डाटा �ा:सफर करuयाची �मता या पकैz लहान सं�या bनवडणे.  
 
 dev = file->private_data; 
 
 /* verify that we actually have some data to write */ 

 if (count == 0) //डा टा आहे }क नाह` त ेपाहणे. 
  goto exit; 
 
 /* 
  * limit the number of URBs in flight to stop a user from using up all 
  * RAM 
  */ 
 if (!(file->f_flags & O_NONBLOCK)) { 
  if (down_interruptible(&dev->limit_sem)) { 
   retval = -ERESTARTSYS; 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 76 

 

   goto exit; 
  } 
 } else { 
  if (down_trylock(&dev->limit_sem)) { 
   retval = -EAGAIN; 
   goto exit; 
  } 
 } 
 
 spin_lock_irq(&dev->err_lock); 
 retval = dev->errors; 
 if (retval < 0) { 
  /* any error is reported once */ 
  dev->errors = 0; 
  /* to preserve notifications about reset */ 
  retval = (retval == -EPIPE) ? retval : -EIO; 
 } 
 spin_unlock_irq(&dev->err_lock); 
 if (retval < 0) 
  goto error; 
 
 /* create a urb, and a buffer for it, and copy the data to the urb */ 

 urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);//यु आर बी तयार करणे आ3ण cयास मेमर` देणे. 
 if (!urb) { 
  retval = -ENOMEM; 
  goto error; 
 } 
 
 buf = usb_alloc_coherent(dev->udev, writesize, GFP_KERNEL, 

     &urb->transfer_dma); //DMA वापsन डा टा �ा:सफर करणे. 
 if (!buf) { 
  retval = -ENOMEM; 
  goto error; 
 } 

//डाटा युजर बफर कडून CडEहाईस GायEहर बफर मlये  ल_हणे. 
 if (copy_from_user(buf, user_buffer, writesize)) { 
  retval = -EFAULT; 
  goto error; 
 } 
 
 /* this lock makes sure we don't submit URBs to gone devices */ 
 mutex_lock(&dev->io_mutex); 
 if (!dev->interface) {  /* disconnect() was called */ 
  mutex_unlock(&dev->io_mutex); 
  retval = -ENODEV; 
  goto error; 
 } 

//यु आहे बी सेट करणे. 
 /* initialize the urb properly */ 
 usb_fill_bulk_urb(urb, dev->udev, 
     usb_sndbulkpipe(dev->udev, dev->bulk_out_endpointAddr), 
     buf, writesize, skel_write_bulk_callback, dev); 
 urb->transfer_flags |= URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP; 
 usb_anchor_urb(urb, &dev->submitted); 

//बLक ए:ड पोÎटला डाटा पाठवणे, 
 /* send the data out the bulk port */ 
 retval = usb_submit_urb(urb, GFP_KERNEL); 
 mutex_unlock(&dev->io_mutex); 
 if (retval) { 
  dev_err(&dev->interface->dev, 
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   "%s - failed submitting write urb, error %d\n", 
   __func__, retval); 
  goto error_unanchor; 
 } 
 
 /* 
  * release our reference to this urb, the USB core will eventually free 
  * it entirely 
  */ 

 usb_free_urb(urb); //यु आर बी मोकळी करणे. 
 
 return writesize; 
 
error_unanchor: 
 usb_unanchor_urb(urb); 
error: 
 if (urb) { 
  usb_free_coherent(dev->udev, writesize, buf, urb->transfer_dma); 

  usb_free_urb(urb);//एरर आLयास बफर व यु आर बी #ल`न करणे. 
 } 
 up(&dev->limit_sem); 
 
exit: 
 return retval; 
} 
 
 

//CडEहाईसची सव> फाईल ऑपरेशन येथे Cडफाईन केल` आहेत. 

वर _दलेल` सव> फं#श:स येथे Cड#लेअर केल` आहेत. 
static const struct file_operations skel_fops = { 
 .owner = THIS_MODULE, 
 .read =  skel_read, 
 .write = skel_write, 
 .open =  skel_open, 
 .release = skel_release, 
 .flush = skel_flush, 
 .llseek = noop_llseek, 
}; 
 
/* 
 * usb class driver info in order to get a minor number from the usb core, 
 * and to have the device registered with the driver core 
 */ 

//यु एस बु #लास डे}फनेशन-;केलेटन चे नाव आ3ण फाईल ऑपरेशन चा पोइंटर Cडफाईन केला आहे. 
static struct usb_class_driver skel_class = { 
 .name =  "skel%d", 
 .fops =  &skel_fops, 
 .minor_base = USB_SKEL_MINOR_BASE, 
}; 
 

//Mोब फं#शन डे}फनेशन 
static int skel_probe(struct usb_interface *interface, 
        const struct usb_device_id *id) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 struct usb_host_interface *iface_desc; 
 struct usb_endpoint_descriptor *endpoint; 
 size_t buffer_size; 
 int i; 
 int retval = -ENOMEM; 
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 /* allocate memory for our device state and initialize it */ 
 dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL); 
 if (!dev) { 
  dev_err(&interface->dev, "Out of memory\n"); 
  goto error; 
 } 
 kref_init(&dev->kref); 
 sema_init(&dev->limit_sem, WRITES_IN_FLIGHT); 
 mutex_init(&dev->io_mutex); 
 spin_lock_init(&dev->err_lock); 
 init_usb_anchor(&dev->submitted); 
 init_completion(&dev->bulk_in_completion); 
 
 dev->udev = usb_get_dev(interface_to_usbdev(interface)); 
 dev->interface = interface; 
 
 /* set up the endpoint information */ 
 /* use only the first bulk-in and bulk-out endpoints */ 

//इन आ3ण आउट एडं पोÎट सोधाणारे फं#शन 
 iface_desc = interface->cur_altsetting; 
 for (i = 0; i < iface_desc->desc.bNumEndpoints; ++i) { 
  endpoint = &iface_desc->endpoint[i].desc; 
 
  if (!dev->bulk_in_endpointAddr && 
      usb_endpoint_is_bulk_in(endpoint)) { 
   /* we found a bulk in endpoint */ 
   buffer_size = usb_endpoint_maxp(endpoint); 
   dev->bulk_in_size = buffer_size; 
   dev->bulk_in_endpointAddr = endpoint->bEndpointAddress; 
   dev->bulk_in_buffer = kmalloc(buffer_size, GFP_KERNEL); 
   if (!dev->bulk_in_buffer) { 
    dev_err(&interface->dev, 
     "Could not allocate bulk_in_buffer\n"); 
    goto error; 
   } 
   dev->bulk_in_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL); 
   if (!dev->bulk_in_urb) { 
    dev_err(&interface->dev, 
     "Could not allocate bulk_in_urb\n"); 
    goto error; 
   } 
  } 
 
  if (!dev->bulk_out_endpointAddr && 
      usb_endpoint_is_bulk_out(endpoint)) { 
   /* we found a bulk out endpoint */ 
   dev->bulk_out_endpointAddr = endpoint->bEndpointAddress; 
  } 
 } 
 if (!(dev->bulk_in_endpointAddr && dev->bulk_out_endpointAddr)) { 
  dev_err(&interface->dev, 
   "Could not find both bulk-in and bulk-out endpoints\n"); 
  goto error; 
 } 
 
 /* save our data pointer in this interface device */ 
 usb_set_intfdata(interface, dev); 
 
 /* we can register the device now, as it is ready */ 
 retval = usb_register_dev(interface, &skel_class); 
 if (retval) { 
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  /* something prevented us from registering this driver */ 
  dev_err(&interface->dev, 
   "Not able to get a minor for this device.\n"); 
  usb_set_intfdata(interface, NULL); 
  goto error; 
 } 
 
 /* let the user know what node this device is now attached to */ 
 dev_info(&interface->dev, 
   "USB Skeleton device now attached to USBSkel-%d", 
   interface->minor); 
 return 0; 
 
error: 
 if (dev) 
  /* this frees allocated memory */ 
  kref_put(&dev->kref, skel_delete); 
 return retval; 
} 
 

//पेन GाईEह काढून टाकLयावर रन होणारे फं#शन 

//यात CडEहाईस डी रिज;टर कsन मेमर` Áz केल` जाते.  
static void skel_disconnect(struct usb_interface *interface) 
{ 
 struct usb_skel *dev; 
 int minor = interface->minor; 
 
 dev = usb_get_intfdata(interface); 
 usb_set_intfdata(interface, NULL); 
 
 /* give back our minor */ 
 usb_deregister_dev(interface, &skel_class); 
 
 /* prevent more I/O from starting */ 
 mutex_lock(&dev->io_mutex); 
 dev->interface = NULL; 
 mutex_unlock(&dev->io_mutex); 
 
 usb_kill_anchored_urbs(&dev->submitted); 
 
 /* decrement our usage count */ 
 kref_put(&dev->kref, skel_delete); 
 
 dev_info(&interface->dev, "USB Skeleton #%d now disconnected", minor); 
} 
 

//टायमर काउंटर फं#शन 
static void skel_draw_down(struct usb_skel *dev) 
{ 
 int time; 
 
 time = usb_wait_anchor_empty_timeout(&dev->submitted, 1000); 
 if (!time) 
  usb_kill_anchored_urbs(&dev->submitted); 
 usb_kill_urb(dev->bulk_in_urb); 
} 

//CडEहाईस थो�या वेळानंतर बंद केले जाते व CडEहाईस वापरले जात नसताना cयाची पॉवर वाचवल` जाते. 
static int skel_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message) 
{ 
 struct usb_skel *dev = usb_get_intfdata(intf); 
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 if (!dev) 
  return 0; 
 skel_draw_down(dev); 
 return 0; 
} 
 

//CडEहाईस लागेल तrEहा ते परत aर~युम करणे. 
static int skel_resume(struct usb_interface *intf) 
{ 
 return 0; 
} 
 

//CडEहाईस र` सेट करuयाआधी cयाची ;टेट सेEह कsन ठेवणारे फं#शन. 
static int skel_pre_reset(struct usb_interface *intf) 
{ 
 struct usb_skel *dev = usb_get_intfdata(intf); 
 
 mutex_lock(&dev->io_mutex); 
 skel_draw_down(dev); 
 
 return 0; 
} 

//CडEहाईस र` सेट होऊन परत आLयावर cयास cयाची पूवÞची ;टेट देuयासदंभा>त हे फं#शन वापरले जाते. 
static int skel_post_reset(struct usb_interface *intf) 
{ 
 struct usb_skel *dev = usb_get_intfdata(intf); 
 
 /* we are sure no URBs are active - no locking needed */ 
 dev->errors = -EPIPE; 
 mutex_unlock(&dev->io_mutex); 
 
 return 0; 
} 

//यु एस बी CडEहाईस GायEहर डे}फनेशन  
static struct usb_driver skel_driver = { 
 .name =  "skeleton", 
 .probe = skel_probe, 
 .disconnect = skel_disconnect, 
 .suspend = skel_suspend, 
 .resume = skel_resume, 
 .pre_reset = skel_pre_reset, 
 .post_reset = skel_post_reset, 
 .id_table = skel_table, 
 .supports_autosuspend = 1, 
}; 
 
module_usb_driver(skel_driver); 
 
MODULE_LICENSE("GPL"); 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग १२ :UडQहाईस WायQहर लॉक: 

सीमाफोस;,Xयुटे�स लॉक,ि'पन लॉक. 

आपLया संगणकात एकाच वेळी अनके Mोसेस चाल ूअसतात,ब{याचदा अनेक Øेड एकाच 

मेमर` वर काम करत असतात अशा वेळी जर याच ेमेनेजर Eयवि;थतपणे झाले नाह` तर cया 

Øेड मlये गुंता होऊन आपल`  स;ट`म हँग }कंवा Åँश होऊ शकते.एखाद` मेमर` इतर कोणीह` 

वापरत नाह` हे पाहून वापरणे व ;वतः तो मेमर` वापरात असताना ती लॉक कsन ठेवणे 

यास लाँ}कंग }कंवा \युqयअुल ए#;#लजुन \हणतात.  

लॉ}कंग च ेदोन Mमुख Mकार पडतात:सीमाफोस> आ3ण ि;पन लॉक. 

�समाफोस;:हा लॉक एकच वळेी फ#त एकालाच एखादा aरसोस> वापs देतो यास ;ल`^पगं लॉक 

असेह` \हणतात. 

आपण जrEहा लॉक करणार आहोत तrEहा down()_ह कमांड देणे आपले डाटा वर`न काम 

कsन घेणे आ3ण काम झाLयावर up() _ह कमांड वापsन सीमाफोर लॉक मधून बाहेर 

पडणे.आ3ण पढु`ल कोणाला तो aरसोस> खलुा कsन देणे. 

एखा�या Mोसेसला एखादा aरसोस> हवा असेल आ3ण तो aरसोस> जर दसु{या Mोसेस ने लॉक 

केला असेल तर तर तो Mोसेस ;वतःला ;ल`प मोड मlये टाकते आ3ण जrEहा हवा असलेला 

aरसोस> मोकळा होईल तrEहा ती Mोसेस ;ल`प मधून जागी होते आ3ण सीमाफोर वापsन cया 

aरसोस> चा कं�ोल ;वतःqया ता�यात घेते. 

या सीमाफोर चा ;पेशल टाईप \हणजे Xयुटे�स:हा बायनर` मोड[०/१] मlये काम करत असून 

यात  दोनच ;टेट [लॉक /अनलॉक] मधील ऑपरेशन चालतात.\हणजेच हा एकावळेी फ#त 

एकाच टा;क लॉक कs शकतो पण सीमाफोर हे एकवेळी अनेक टा;क हrडल कs शकतात. 

• Mथम हा \यटेु#स इbन शयलाईझ करावा लागतो. 

• static DECLARE_MUTEX(my_lock); 

• नंतर तोdown कमांड वापsन लॉक कsन घेणे. 

• डाऊन हा फं#शन सीमाफोरची EहेLयू एक ने कमी करतो. 

• down(&my_lock); 

• cयानतंर आपले aरसोस> वर`ल काम कsन घेणे. 
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• नंतर up कमांड वापsन लॉक aरल`ज करणे. 

• up(&my_lock); 

ि'पन लॉक: 

 समाफोस> हे एकाच वेळी एखा�या aरसोस> वर काम करणा{या Mोसेस पासनू aरसोस> चा बचाव 

करतात तर ि;पन लॉक हे ;ल`^पगं लॉक नाह`त तर ते आपLया }Åट`कल से#शन मेमर`ला 

इतर MोNाम कडून होणा{या ह;त�ेपा पासनू बचावतात.जर एखा�या फं#शन ला जर लॉक 

 मळत नसेल तर ती bतथेच वाट पाहत बसून राहते. यात Mोसेसर ची NOP नो ऑपरेशन _ह 

कमांड रन होत राहते. यावेळेस Mोसेसर बाकz काम मारत नाह` \हणून ि;पन लॉकचा वेळ 

कमीतकमी ठेवावा.यामळेु ि;पन लॉक करतानाच ेबरेच Mोबेल टाळता येतात. 

कनBल मlये बरेचदा ि;पन लॉक हाच वापरला असतो.जसे }क इं�[ट हrडलर सार�या MोNाम 

मlये हा म;त परफॉम>:स देतो. 

यात जर दसु{या फं#शन ने लॉक  मळवलेले असेल तर कोड एका लूप मlये जातो cयात तो 

सतत लॉक मोकळे झाले का नाह` ते पाहत राहतो यास ि;पन \हणतात. 

या लॉकचा मिLटMोसेसर  स;ट`ममlये फार उपयोग होतो.  

ि;पन लॉक च ेफं#श:स <linux/spinlock.h>या फाईल मlये Cडफाईन केलेले असतात. 

ि;पन लॉक Cड#लेअर पुढ`लMमाणे करतात. 

• struct spinlock my_lock; 

• spin_lock_init(&my_spin_lock); 

• ि;पन लॉक हे पढु`ल फं#श:स वापsन घेतले जात.े 

• spin_lock(&my_lock); 

• आ3ण पढु`ल फं#शन वापsन काढून घेतले जाते. 

• spin_unlock(&my_lock); 

• दसु{या Mोसेस मlये रन होणा{या इं�[ट पासून आपLया डाटाचा बचाव करuयासाठ' 

आपण ि;पन लॉक वापs शकतो.   

 

 



©: महेश जाधव : mahesh7197@gmail.com : www.bolmj.wordpress.com Page 83 

 

�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग १३:Uड'6ले UडQहाईस WायQहर बे�सक. 

िEहCडओ CडEहाईस हे Cड;[लेवर दाखवuयासाठ' िEह|युअल आउटपुट डाटा तयार करतात. 

 लन#स िEहCडओ  स;ट`म _ह Áेम बफर लेयस> तयार कsन देऊन हाड>वेअर चrजेस वर 

Cडपrडबेल नसणार`  स;ट`म सु̂ वधा तयार कsन देते. 

 िEहडीओ Nा}फ#स काड> च ेहाड>वेअर हे वेगवेग¥या Mकारच ेअसते.cया मेले आपणस वेगवेगळे 

कोCडगं करावे लाग ूशकते हा Mो�लेम टाळuयासाठ'  लन#स मlये Áेम बफर चा लेयर तयार 

केला जातो.cयाचा वापर कsन अँि[लकेशनमlये कोणताह` बदल न करता अँि[लकेश:स 

वेगवेग¥या हाड>वेअर वर चालू शकते.आपण वापरात असलेले काह` वेब µाऊजर ,िEहडीओ 

[लेयस> अशी अँि[लकेश:स डायरे#ट Áेमबफर वापsन Nा}फ#स हाड>वेअरशी डाटा �ा:सफर 

ऑपरेशन करतात.  

�ेम बफर क&से6ट: 

खाल`ल �च¸ात दाखवLया Mमाणे मEुह` [लेयर कॉमन Áेम बफर ए. पी. आय. चा वापर 

कsन वेगवे¥या िEहडीओ काड> बरोबर डाटा �ा:सफर करतात.यावsन आपणास Áेम बफर चा 

फायदा काय आहे ते समजले असेलच.x-windows सारखी काह` अँि[लकेश:स APIचा वापर 

न करता डायरे#ट हाड>वेअर शी संभाषण साधू शकतात. 
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आपLया ट म>नस ^वडंोमlये आपण fbset _ह कमांड _दल` असतात आपLया Áेमबफर 

GायEहर माफ> त Cड;[ले ची से_ट�ंज आपणास पहावयास  मळतील.यात aरझोLयूशन 

,}Á#वrसी,टाय मगं ,Eह_ट>कल  सकं ,हॉर`झो:टल  सकं यांची स^व;तर मा_हती  मळेल. 

�ेम बफर API: 

Áेम बफर API चा वापर करताना काह` मु�य डाटा ;�#चर मा_हत असण ेगरजेच ेआहे ती 

पढु`लMमाणे: 

1) struct fb_var_screeninfo.:या ;�#चर मlये Cड;[ले ;Åzन ची काह` बदलता 

येणा{या गो�ट` ठेवलेLया असतात उदा:aरझोLयूशन,मािज>न _ह से_ट�ंज MोNामर बदलू 

शकतो. 

2) struct fb_fix_screeninfo :या डाटा ;�#चर मlये िEहडीओ हाड>वेअर ची }फ#स 

मा_हती ठेवलेल` असते जसे }क Áेमबफर मेमर`चा साईझ,;टाटßग चा अँGसे. 

3) fb_cmap :हे ;�#चर Áेम बफरचा कलर मँप ठरवते.युजर यामाफ> त रेड,�ल,ुNीन 

[RGB]या कलस> qया स�ंया ठरवू शकतो. 

तसेच यात �ा:सपर:सी सेट करuयाची _ह सु^वधा आहे. 

�ेमबफर WायQहर: 

आपण आपLया Cड;[ले बरोबर Áेमबफर GायEहर ने संभाषण करणार आहोत यात आपण Áेम 

बफर मेमर` लोकेशन बरोबर इंटरअँ#ट करणे \हणजे Cड;[ले वर _दसणा{या कंटrट मlये बदल 

घडवणे कारण याच Áेमबफर मेमेर`तील डाटा हा आपणास ;Åzनवर _दसत असतो. 
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डाटा '��चस;: 

struct fb_info :हे Áेमबफर CडEहाईस GायEहर मधील Mमुख डाटा ;�#चर आहे.हे ;�#चर 

include/linux/fb.h येथे Cडफाईन केलेले असते. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

वर`ल ;�#चर मlये आपण  शकलेल` ;Åzन }फ#स इ:फो,;Åzन Eहेaरएबल इ:फो ,कलर मँप 

हे डाटा ;�#चर Cडफाईन केले आहेत तसेच फाईल ऑपरेशन साठ' वापरuयात येणार fb_ops 

हे ;�#चर सुÏा आहे.;कzन बफर चा साईझ आ3ण बेस अँGसे Cडफाईन केले आहेत. 

यात आपLया CडEहाईसशी bनगडीत असलेला डाटा हा par या पोÎटरमlये ठेवलेला असतो. 

framebuffer_alloc() _ह मेथड वापsन fb_info साठ' मेमर` अलोकेट केल` जाते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

struct fb_info { 

/* ... */ 

struct fb_var_screeninfo var; /* Variable screen information. 
 

struct fb_fix_screeninfo fix; /* Fixed screen information. 

 

/* ... */ 

struct fb_cmap cmap; /* Color map. 

 

/* ... */ 

struct fb_ops *fbops; /* Driver operations. 

 

/* ... */ 

char __iomem *screen_base; /* Frame buffer's virtual address */ 
unsigned long screen_size; /* Frame buffer's size */ 

/* ... */ 

/* From here on everything is device dependent */ 

void *par; /* Private area */ 

}; 
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fb_ops हे '��चर: 

fb_ops हे ;�#चर हे Áेम बरफ GायEहरसाठ' ए:�` पोÎट देतात.प_हले काह` फं#शन हे 

GायEहर फं#शन रन होuयास जmर` असतात तर काह` ऑ[शनल असतात हे फं#शन 

Nा}फ#सशी संब�धत असतात.fb_ops याच े;�#चर पढु`लMमाणे आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

struct fb_ops 

{ 

struct module *owner; 

/* GायEहर ओपन करणे */ 
int (*fb_open)(struct fb_info *info, int user); 

/* GायEहर कोLज करणे */ 
int (*fb_release)(struct fb_info *info, int user); 

/* Eहेaरएबल ;Åzन इ:फो वापsन CडEहाईसचे पेरामीटर Eयव;थीत आहेत का नाह`त ते 

चेक करणे.*/ 
int (*fb_check_var)(struct fb_var_screeninfo *var, 

struct fb_info *info); 

/* िEहडीओ कं�ोलर चे रेिज;टंर सेट करणे*/ 
int (*fb_set_par)(struct fb_info *info); 

/* कलर रेिज;टर पँरामीटर सेट करणे. */ 
int (*fb_setcolreg)(unsigned regno, unsigned red, 

unsigned green, unsigned blue, 

unsigned transp, struct fb_info *info); 

/* Cड;[ले �लाँक करणे */ 
int (*fb_blank)(int blank, struct fb_info *info); 

 

/* पुढ`ल मेथड या Nा}फ#स काड> चा वापर करतात. */ 
 

/* रे#टअँगल चौकोनी एaरया हा ^प#सेलने भsन घेतो. */ 
void (*fb_fillrect)(struct fb_info *info,const struct 

fb_fillrect *rect); 

/* चोकोनाचा काह` भाग एका भागाकडून दसुर`कड ेकॉपी करuयासाठ' */ 
void (*fb_copyarea)(struct fb_info *info,const struct 

fb_copyarea *region); 

/* Cड;[ले वर �च¸ काढuयासाठ' */ 
void (*fb_imageblit)(struct fb_info *info,const struct 

fb_image *image); 

/* Cड;[ले रोटेट करuयासाठ' */ 
void (*fb_rotate)(struct fb_info *info, int angle); 

/* CडEहाईसशी संबं�धत आय ओ  सले#ट इंटरफेस कमांड */ 
int (*fb_ioctl)(struct fb_info *info, unsigned int cmd, 

unsigned long arg); 

/* ... */ 
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पँरामीटर चेक आ�ण सेट करणे: 

fb_check_var() :_ह मेथड CडEहाईस वर बे सक चके ऑपरेशन करते ते aरझोLयूशन बीट 

पर ^प#सेल áया EहेLयू चके करते RGB फोमBट सेट करते. 

fb_set_par():_ह मेथड एल सी डी कं�ोलरqया  रेिज;टरqया से_टगं सेट करत.ेयात मािज>न 

से_टगं येते.तसेच size_reg मlये रेझोLयूशन से_टगं,आ3ण DMA_REGमlये डी.एम.ए. सेट 

केला जातो, |याचा वापर डायरे#ट मेमर` ए#सेस ्साठ' होतो. 

कलर मोड: 

सुडो [psudo] कलर आ3ण â [true]कलर हे दोन Mकराच ेकलर मोड आहेत.^प#सेल EहेLयू 

पे�ा कलर EहेLयुला इंड#ेस केले असता आपण आपLया Áेम बफर मेमर`ची जागा वाचव ू

शकतो.cयासाठ' आपणस आपले हाड>वेअर कलर सेट [palette]ला सपोट> देणारे हवे. 

एल सी डी मlये १६ बीट /^प#सेल आ3ण RGB565 फोमBट वापरतात याचा अथ> 

fb_check_var() फं#शन बीट ऑफसेट EहेLयू रेड, Nीन ,�Lयू साठ' अनुÅमे ११,५,० असे 

घेतात . [०-५ (५): �Lयू,५-११(६): Nीन,११-१६[५]:रेड] 

fb_set_par() फं#श:स अLफा �लrCडगं चा वापर कsन ^प#सेल EहेLयू आ3ण बँकNाउंड हे 

 म#स करत.ेRGB नी एनकोCडगंसाठ' वापरलेल` बीट ले:थ [५+६+५=१६] यास कलर ड[ेथ 

\हणतात.याचा वापर कsन Áेमबफर GायEहर आपLया कॉ\[युटर मधील बटु लोगो इमेज 

Cड;[लेवर दाखवतात. 

'��न �लेि&कंग: 

fb_blank() हे फं#शन Cड;[ले �लेि:कंग आ3ण अन –�लेि:कंगला सपोट> करते._ह सु̂ वधा 

पॉवर मेनजेमrट साठ' वापरल` जाते. 

आपला Cड;[ले १०  मbनटासाठ' �लrक ठेवuयासाठ' setterm -blank 10 _ह कमांड 

वापरावी. 

_ह कमांड CTRL_REG मlये �लेि:कंग साठ'ची EहेLयू सेट कsन fb_blank() हे फं#शन 

कॉल करते.आ3ण Cड;[ले �लrक करते. 
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ए�सेल8रेटेड मेथड: 

ए#सेल`रेटेड मेथड या मेथड िEहडीओ आ3ण Nा}फ#स ची मोठ' मोठ' ऑपरेश:स करuयासाठ' 

वापरतात.  

 सि;टम मlये Cड;[ले वर �लrCडगं ,;�े�चगं ,बीट मेप मुEह करणे या सार�या गो�ट` 

करuयासाठ' Nा}फ#स हाड>वेअर असणे गरजेच ेआहे.fb_ops या ;�#चर मlये आपण 

ए#सेल`रेटेड मेथड ची  ल;ट प_हल` आहेच. 

यामlये Nा}फ#स काड> चे ;पेशल सु^वधा आ3ण सधुारणांचा वापर कsन अ�धक चांगले �च¸ 

;Åzनवर पाहता येते. 

fb_imageblit() मेथड Cड;[लेवर इमेज तयार करते जर आपLया  स;ट`म मlये Nा}फ#स 

काड> नसेल तर फेम बफर GायEहर cfb_imageblit() हे cयाच मेथड साधे फं#शन रन 

करतो. हे फं#शन पण तचे काम करते पण हे Nा}फ#स हाड>वेअर ची पॉवर वापरात 

नाह`.आपLया ;Åzनवर बुट इमेज आणताना हे फं#शन वापरले जाते. 

fb_copyarea() हे फं#शन ;Åzनचा काह` भाग एका भागाकडून दसुर`कड ेकॉपी करuयास 

वापरले जाते. fb_fillrect()हे फं#शन ;कzनचा काह` भाग ^प#सेल रेषानंी भारावला जातो. 

�ेमबफर कडून डायरे�ट मेमर8 ए�सेस : 

DMA इंिजन  स;ट`म मेमर`वsन Áेमचा डाटा घेवून Mोसेसर माफ> त Mोससे कsन तो 

Nा}फ#स डाटा ;Åzनवर दाखवला जातो. 

Cड;[ले qया aरÁेश रेट वर DMA चा रेट अवलबंून असतो. 

Áेमबफर कोहरंट DMA अ#सेस राखनू ठेवLयासाठ' myfb_probe()फं#शन मlये 

dma_alloc_coherent()मेथड वापरल` जाते. 

myfb_set_par() मेथडने DMA चा अGसे कं�ोलरqया DMA_REG या रेिज;टंर मlये 

 ल_हला जातो . 
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जrEहा GायEहर myfb_enable_controller() फं#शन वापsन DMA चालू करतो तrEहा 

कं�ोलर डायरे#ट मेमर` अ#सेस चा वापर कsन ^प#सेल डाटा Áेमबफर कडून घेऊन 

Cड;[लेवर दाखवतो.  

कॉ&�ा'ट आ�ण �ाईटनेस : 

एल सी डी कं�ोलर CONTRAST_REG रेिज;टर चा वापर कsन  कॉ:�ा;ट कं�ोल करतो. 

Mोसेसर जनरल पप>ज इ:पटु आउटपटु लाईन चा वापर कsन µाईटनेस कं�ोल करतो. 

backlight_device_register() या रेिज;टर चा वापर कsन बेक लाईट कं�ोल करता येते. 

Uड'6ले WायQहरवर पुढे अ�यास कर3यासाठ� पुढ8ल �लकंला भेट �या.: 

•  लन#स Áेमबफर Mोजे#ट ची  लकं: 

o  www.linux-fbdev.org 

• आपLया  लन#स  सि;टम मधील Áेमबफर GायEहर च ेलोकेशन: 

o  drivers/video/*fb.c 

• Áेमबफर ;केलेटनGायEहर:  

o drivers/video/*fb.c 

Uड'6ले WायQहर सारांश: 

कनBल इंटरफेस साठ' लागणार` Cड;[ले CडEहाईस GायEहर ची फं#श:स पढु`लMमाणे: 

register_framebuffer() Áेमबफर CडEहाईस रिज;टर करणे. 
unregister_framebuffer() Áेमबफर CडEहाईस मोकळे करणे. 
framebuffer_alloc() fb_info ;�#चर मा;ठ' मेमर` अलोकेट करणे. 
framebuffer_release() अलोकेट केलेल` मेमर` मोकळी करणे. 
fb_alloc_cmap() कलर मँप अलोकेट करणे. 
fb_dealloc_cmap() कलर मँप मोकळा करणे 
dma_alloc_coherent() DMA चे मँ^पगं कsन मेमर` अलोकेट करणे. 
dma_free_coherent() DMA बफर ची मेमर` मोकळी करणे. 
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�लन�स UडQहाईस WायQहर मराठ�तून :भाग १४:UडQहाईस WायQहर डीबगर 5ट6स. 

• आपण आपला CडEहाईस GायEहर लोड करताना }कंवा वापरताना  स;ट`म Åेश ,एरर 

^व:डो }कंवा काह`तर` चुकzच ेउcतर  मळत असLयास डEेहलपस>ला तो सोडवावा 

लागतो. 

• आपLयाला आलेला पो�लBम कोठून आला cयाचा अयास करuयासाठ' डीबगर 

वापरतात. 

• पण मा~या अनुभवानुसार सवा>त चांगले डीब�गगं टेि#नक \हणजे printk 

फं#शन.printk चा काळजीपवू>क वापर आपणस ब{याच गो�ट`ंची म_हती _दव ूशकतो.. 

• आपण MोNेम  लहताना Mcयेक आउटपुट व से_ट�ंज printk चा वापर कsन Mद श>त 

कs शकता व cया Eहेल ूचा वापर कsन न#कz कोठून Mो�लेम आला ते शोधू शकता. 

• तसेच काम झाLयावर अशा �े सगं साठ' वापरलेले printk कमr±स देऊन लपवू शकता. 

• डीब�गगं साठ' पढु`ल टूLस उपल�द आहेत. 

• डाटा Cड;[ले डीबगर:ddd 

• Nा}फकल Cड;[ले डीबगर :gdb 

• कनBल Nा}फकल Cड;[ले डीबगर :kgdb 

• वर`ल टूLस चं वापर कsन आपण अ�धक चांगLया Mकार डीब�गगं कs शकतो पण हे 

टूLस वापरuयाआधी ते कॉि:फगर करuयाची गरज असते. 

• ह` टूLस  शकuयाची उcतम पpत \हंजे आपLया  स;ट`मवर हे टूLस इं;तोल करायच े

आ3ण गरज लागेल तrEहा डीब�गगं ;टाट> करायचे. 

अशा र`तीने आपण या भागापय°त बे सक  लन#स CडEहाईस GायEहर बÏलqया सव> बे सक 

गो�ट`  शकला आहात. 

हे प;ुतक आपLयाला  लन#स CडEहाईस GायEहरqया  बे सक गो�ट`  सो[या आ3ण सlया 

भाषते समजून घेuयास न#कzच उपयोगी पडले असेल यात शंकाच नाह`. 

आपणस हे प;ुतक कसे वाटले याबÏल ऐकायला मला न#कzच आवडले तसेच आपणस काह` 

सुधारणा सचुवायqया असतील तर न#कz कळवा. 
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..Finally..we can conclude the book with following line.. 

“open source is the only right way to do software and best tool for doing the job.”- 

--- Linus Torvalds 

 



 

 

संपूण� �लन�स �ड�हाईस �ाय�हर मराठ�तनू. 
•••• �लन�स सुरवातीपासून ते �ो ामर पय!त. 

•••• �ड�हाईस �ाय�हर"या क$से%ट स'या भाषेत. 

•••• �ो ामची सखोल मा,हती सव� -टे%ससह मा,हती.  

•••• सव� �ो ॅम आउटपटुचे छाया2च3. 

 
 

 

 

“Knowledge across the world should be Open to all, Free of cost ,  

Easy to adopt and should available in our mother tongue.” --BOLMJ                                          
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