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लन स मराठतून :भाग १: लन सची ओळख आण उबंटू इ./टॉलेशन.
आपण सव4 जण Vवंडोज ऑपरे Wटंग स1टXमशी एकदम पYरचयाचे आहोत, Vवंडोज बरोबरच
आणखी एक ऑपरे Wटंग स1टXम उदयास आलX होती Zतचे नाव युZन स ! \याच ऑपरे Wटंग
स1टXमचे पढ
ु े लनस [Linus Torvalds] याने लन स ऑपरे Wटंग स1टXम मgये hपांतर
केले, लन स YरलXज झालX ती 5 ऑ टोबर 1991 ला आ(ण ती अZतशय Dसk झालX.
तुTहाला एक गमतीची गोlट सांगतो mक लन स ऑपरे Wटंग स1टXम हा लनसचा ‘यZु न स
इTयूलेटर’ नावाचा कॉलेजचा Dोजे ट होता आ(ण आता ती ऑपरे Wटंग स1टXम जगातील एक
भ;य आ(ण Wद;य ऑपरे Wटंग स1टXम झालेलX आहे . आजहX मोठमोqया स;ह4स4 पासून ते
लहान 9ड;हाईस मgये आपCया नकळत आपण लन स वापरात असतो.
आज आपCया पYरचयाrया उबंटू,रे ड हँट,फेडोरा इ\यादX ऑपरे Wटंग स1टXम या लन स rया
sलेवस4 मानCया जातात.
आपण आपCया मोबाईलमgये वापरत असलेCया आ(ण जगात वेगाने वाढत असलेCया
अँ0डरोईड ऑपरे Wटंग स1टXमचा बेस हा हX लन सच आहे .
लन स कTयुZनटXचे जगभरातील डे;हलपर लन स कन8ल आ(ण अिSलकेशनrया सोस4 कोड
मgये नवनवीन चt ज कuन लन स चा कोड समk
ृ करत असतात.
[ लन सrया घरात पोहचxयासाठy पुढXल लंक वर Wटचकz मारा.http://www.linux.org/.]

लन स मराठतून

तर मग हX इतकz महान लन स ऑपरे Wटंग स1टXम आ(ण \याचे इंटर0Cस शकxयासाठy
आपणास काय यायला हवे...Vवंडोज वापरलX आहे ना तुTहX??....मग बास!!...मी आहे तुमrया
बरोबर,आपण मळून जाऊया या लन स rया सफरXवर.....मग तयार आहात ना लन स
9ड;हाईस =ाय;हर शकायला....
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या पु1तकात आपणस लन स ऑपरे Wटंग स1टXमrया Zनगडीत मोज याच गोlटX शकून थेट
लन स 9ड;हाईस =ाय;हर DोEामंग कसे करावे यासाठy पkतशीरपणे माग4दश4न करxयात
आलेले आहे.
आपण या अंकात लन स ऑपरे Wटंग स1टXम कशी इ01टॉल करायची ते पाहणार आहोत.
आपण Vवंडोज वापरणार असाल तर उबंटू हX Vवंडीज ते लन स Dवास करणा~या लोकांसाठy
म1त आहे . यात यज
ु र इंटरफेस Vवंडोज सारखा आहे पण याचा बेस लन स आहे...
या लन स ची अजून एक मजा Tहणजे Zतचा सोस4 कोड ओपेन आहे आ(ण आपण पण यात
आपले काहXतरX mकडे कuन काहX भर घालू शकतो..आ(ण आपलX 1पेशल ऑपरे Wटंग स1टXम
तयार कu शकतो ...Tहणजे माया सारया mकडेखोर लोकांना पव4णीच...तसे हे फार सोपे
नाहX ..आ(ण Dय\न केCयावर अवघड पण नाहX फ त शकायची तयारX पाWहजे...
चला मग...आपण आपलX स1टXम (डे सटॉप /लँ पटॉप) Vवंडोज मgये बट
ु करा मग ते Vवंडोज
ए स पी असो, Vवंडोज ७ mकं वा Vवंडोज ८ असो...
स1टXम चालू झाCयावर पढ
ु Xल उबंटूrया लंकवर जा.
http://www.ubuntu.com/download
आपण आपलX आहे ती ऑपरे Wटंग स1टXम ठे वून \याच बरोबर उबंटू पण इ01टॉल कu शकतो
\यामळ
ु े आपला डाटा पण जाणार नाहX आ(ण आपCया आहे \या स1टXम वर आपण लन स
ए0जोय कu शकता...\यामुळे अिजबात घाबu नका.. बनधा1त ाय करा...
\यासाठy उबंटू मgये Vवंडोज इं1टॉलर Wदलेला आहे जो नॉम4ल इ01टॉलेशन सारखे आपCया
ऑपरे Wटंग स1टXम सोबत नवीन लन स इ01टॉल कuन दे तो.
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\यासाठy वरXल Dमाणे उबंटू rया साईटवर जाऊन ‘Vवंडोज इं1टॉलर’ वर Wटचकz मारा.

\यानंतर आपणास हवे ते ;हज4न =ॉप बॉ समधून सले ट कuन ‘गेट इं1टॉलर’ वर Wटचकz
मारा.
[न4द : YरलXज ;हज4न =ॉप बॉ स मgये उबट
ुं ू चे लेटे1ट LST ;हज4न सले ट करावे. LST हे
1टे बल ;हज4न असते याला उबंटू कडून लॉगं टाईम सपोट4 Wदला जातो.]
नंतर ने 1ट जाऊन “Not now, take me to the download › “ ला Wटचकz मारावी
..[तसे तुTहX Wदलदार असाल तर उबंटू ऑग4नायझेशन ला दे णगी पण दे ऊ शकता].नंतर
आपणस पॉप अप मेसेज येईल तt ;हा ऑपरे Wटंग स1टXम चा सेटअप से;ह करा वा डायरे ट
रन करा.
मग उबंटू इ01टॉल होxयास सरु वात होईल.
\या दरTयान आपणस युजर नेम पासवड4 से;ह करावा लागेल आ(ण उबंटूसाठy mकती राखीव
जागा यायची हे सk
ु ा इ01टॉलरला सांगावे लागेल.
\यासाठy मWहती खालXल Vवंडोत भरावी.
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या Vवंडोवर जाऊन इं1टॉल वर mकCक करा mक झाले आपोआप उबंटू इं1टॉल होईल आपCया
स1टXम वर...
३-४ वेळा स1टXम रX 1टाट4 होईल आ(ण नंतर ती लॉग इन Vव0डो ला येऊन थांबेल.
मग पासवड4 दे ऊन स1टXम उबंटू मgये घस
ु ा..एक मधरु आवाज येईल आ(ण आपण लन स
मgये पोहचला असाल...इतके सोपे आहे सगळे ..

आता उबंटू आण वंडोज म8ये आलटूनपालटून 9फर;या<या =ट>स:
स1टXम Yर1टाट4 केCयावर आपणस पढ
ु Xल Dमाणे उबंटू का Vवंडोज असे दोन पया4य Wदसतील.
आपणस \यादो0हX मधील एक पया4य Zनवडून कोण\याहX ऑपरे Wटंग स1टXम मgये परत
जाता येईल.
जसा Vवंडोज ला खालrया बाजस
ू टा1क बार असतो तसा उबंटू rया वरrया बाजस
ू टा1क बार
असतो.
या टा1क बारrया उज;या बाजूस आपणस स1टXम Yर1टाट4 mकं वा शट डाऊन करxयाचे पया4य
उपलद असतात.
Vवंडोज rया D\येक Vवंडोमgये Vवंडोज मोठy ,लहान mकंवा बंद करxयासाठy Vव0डो rया उज;या
बाजस
ू पया4य असतात पण उबंटू मgये ते Vव0डो rया डा;या बाजस
ू असतात.
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उबंटू Vवंडोrया डा;या बाजूस अिSलकेशन Vवषयक पया4य असतात.वरrया बाजूला कोप~यातील
बटन हे Vवंडोज rया 1टाट4 मेनू सारखे काम करते यात आपणस हवे ते अिSलकेशन शोधन
ू
आपण ते उघडू शकतो.

हळूहळू वापरxयास सुवात केCयावर आपणस उबंटू एकदम जमूनहX जाईल...न कzच मजा
येईल !! काहX तरX Eेट ऑपरे Wटंग वापरात असCयाचा फzल तर ZनVव4वाद !!

लन स<या काह? मह@@वा<या लं स:
1] www.kernel.org

: या लंक वर लन सचा सोस4 Wदलेला असतो.

याrया वरती लन स चे 1टे बल ;हज4न Wदलेले असेल ते पण डाऊनलोड कuन आपCया
स1टXम वर से;ह कu शकता.[उदा:3.8.3 हे आ\ताचे 1टे बल ;हज4न आहेते दर वेळी अपडेट
होत असते.]
२]www.lkml.org : हX लन स ची ऑmफशयल मेलंग ल1ट आहे .यात आपण भाग घेवू
शकतो आ(ण तसेच आपणस हवे ते आधी 9ड1कस झालेले आधीचे मेCस या मेल
1टोअरमधन
ू शोधू शकतो.
या भागात काहX शंका आCयास वा कुठे अडCयास न कz Vवचारा MJ आहेच तुमrया
मदतीला...
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लन स मराठतून :भाग २: लन सची जान आण शान ट मBनलची ओळख.
लन सrया नवीन आव\ृ तीनां यज
ु र इंटरफेस ची सVु वधा आलX असलX तरX लन स ची
सुरवाती पासन
ू ची ओळख आ(ण सवा4त मह\\वाचे mफचर Tहणजे टम4नल Vव0डो.
या Vव0डोवारे आपण संपण4 स1टXम कंोल कu शकतो.
आपCया Vवंडोज मgये जसा डॉस कमांड Vव0डो असते तसेच उबट
ुं ू मgये हX टम4नल Vव0डो
असते.
या पु1तकत आपण लन सचा Dा\यक वापर कसा करायचा यावर जा1त भर दे णार
आहोत.
लन स इंटन4Cस हे सgया व सोSया भाषेत आपणास कसे समजावन
ू दे ता येईल याचा
कटााने Dय\न करxयात आलेला आहे .
मागील भागात आपण उबट
ंु ू इ01टॉल कसे करायचे ते पWहले आ\ता आपण उबंट
ु ू मgये
आपलX स1टXम बूट करा. टम4नल Vव0डो लाँच करxयासाठy उबुंटूrया डा;या कोप~यात
असलेCया उबट
ुं ू सच4 बटन वर mकCक करा आ(ण Terminal असे टाईप करावे मग आपणस
खालX टम4नल Vव0डो आयकॉन Wदसेल. हा आयकॉन सले ट कuन आपण टम4नल Vवंडो
उघडू शकतो.

आपण एकाच वेळी अनेक टम4नCस उघडून \या D\येकावर अगदX ZनरZनराळे काम कu
शकतो हे टम4नCस Vव0डोचे आणखी एक वैशlट!
आणखी एक गोlट Tहणजे लन स ची कोणतीहX ऑपरे Wटंग सि1टम या Zतचा युजर
इंटरफेस वेगळा असू शकतो पण शेल /टम4नल श यतो सेमच असतो.\यामळ
ु े एकदा का
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टम4नल मgये शरला का मग ती कोणती पण लन सची ऑपरे Wटंग स1टम असो ; ती
सारखीच भासते.
स1टम मgये काहX इन1टॉलेशन करायचे असCयास वा इतर काहX चt जेस करायचे असCयास
आपणास स1टमचा अँडमZन1टर असावे लागते \यासाठy आपणस टम4नलवर uट अकट
तयार कuन \यावारे लॉग इन करावे लागते हX बेसक 1टे प पWहला आपण शकूया.

Cट अकाऊंट तयार करणे.
१) Dथम टम4नल Vव0डो ओपेन करा.
२) Vव0डोमgये आपण यानावाने लॉग इन केले असेल ते नाव Wदसेल.
३) नंतर “sudo passwd root” हX कमांड वापरा.
४) \यानंतर आपCया स1टXमचा पासवड4 VवचारCया Dमाणे दोनदा टाका.
५) नंतर “su root” हX कमांड वापरा.
६) आ(ण uट या अकटसाठy नवा पासवड4 (उदा : root) असा दे णे.
७) मग आपण uट या अकटवर लॉग इन झालेले असता.
८) ते आपणास ए0टर बटन दाबCयावर सुरवातीला जेथे आपले युजर नेम होते तेथे hट हे
नाव आलेले Wदसेल.
९)पढ
ु rया वेळेला परत uट मgये जायचे असCयास फ त “su root”आ(ण पासवड4 Wदला mक
आपण hट मgये लॉग एन होतो.
अधक मWहती साठy खालXल छायाचत पहा.
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आता आपण सज झाले आहात टम4नल चा पूणत
4 ः वापर करxयासाठy...

ट मBनल<या कमांEस :
टम4नल कमांड या संपण
ू 4 ऑपरे Wटंग स1टXमला कंोल करxयासाठy व वेगवेगळी ऑपरे श0स
वापरxयासाठy फार उपयु त आहेत.पढ
ु े काहX Zनवडक व मह\\वाrया कमांस WदCया आहे त
याचा वापर आपणस 9ड;हाईस =ाय;हर DोEामंगrया वेळी करावा लागणार आहे .
खालXल शेल कमांस लन स व यZु न ससाठy सेमच आहे त.

ls :Wह कमांड चालू 9डरे टरX मधील फाईल आ(ण फोCडर दाखवते.
pwd :कमांड चालू 9डरे टरX कोणती \या 9डरे टरXचे लोकेशन दाखवते.
ps :Wह कमांड संगणकातील चालू Dोसेस दाखवते.
cat : Wह कमांड चालू फाईल मधील कंटt ट दाखवते.
cp :Wह कमांड फाईल कॉपी साठy वापरतात यात cp जुनी फाईल नवीन फाईल असे
वापरतात.

mv :Wह कमांड फाईल चे नाव बदलxयासाठy वापरतात. mv जुने नाव नवीन नाव.
rm: Wह कमांड फाईल 9डलXट mकंवा Yरम;ु हल साठy वापरतात.
echo :Wह कमांड अयुम
4 tट पाठवxयासाठy वापरतात.
grep :एखाया फाईल मधन
ू Vवशlट शद असणारX ओळ शोधणे. grep शद फाईलचे नाव
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sort :एखादX फाईल वाचून \यातील डाटा ओळीने लावला जातो आ(ण तो परत फाईल मgये
लहला जातो.

mkdir :नवीन 9डरे टरX तयार करणे.
exit :टम4नल बंद करणे.

[Ref:Unix Made Easy:Tata McGrow-hill:Muster]
हचअ
ुB ल एडीटर:
टम4नल मgये DोEेम लWहxयासाठy ;हचुअ
4 ल एडीटर Tहणजेच VI ए9डटर वापरतात.
\याचेच सुधाYरत ;हज4न VIM. हे पण लन सनेच Wदलेले आहे फ त \यात कोड ZनरZनरा©या
कलर कोड मgये Wदसतो बाकz VIM हे अंतग4त vi एडीटरच वापरात असते.
vi एडीटर हा एकतर कमांड मोड मgये mकंवा इ0सCट मोड मgये चालतो. Tहणजे एक तर
कोड लहू शकतो नाहXतर कोड रन कu शकतो पण दो0हX एकाच वेळी नाहX.
कमांड मोड मgये एडीटर रXड ओ0लX मोड मgये चालतो.
Dथम vi फाईल चे नाव अशी कमांड दे ऊन आपण फाईल एडीटर मोड मgये उघडू शकतो.
नंतर i बटन दाबन
ू मग आपण \या एडीटर मgये लहू शकतो.लहून झाCयावर Esc बटन
दाबCयावर एडीटर रXड ओ0लX मोड मgये जातो.
कस4ल हलवxयासाठy h, j,k,l Wह बटणे वापरतात.
एडीटरrया फाईल मधून एखादा शद शोधायचा असCयास /शद असा शोधला जातो.
पढ
ु चा शद पाहxयासाठy परत n बटन दाबन
ू ने ट जाता येते.
एडीटर मधून बाहे र पडxयासाठy Ctrl+Q बटन दावाव आ(ण नंतर q! कमांड वापरावी. आ(ण
फाईल से;ह कuन बाहे र पडxयासाठy wq!Wह कमांड वापरावी.
एखादX ओळ 9डलXट करxयासाठy dd Wह कमांड वापरावी.
एखादX ओळ जर चुकून 9डलXट झालX असेल तर Zतला परत आणxयासाठy u कमांड वापरावी.
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एखादे अर 9डलXट करxयासाठy कमांड मोड मgये जाऊन \या अरावर कस4ल नेऊन x बटन
दाबावे.
एखाया शदाrया पढ
ु ू न चालू करायचे असCयास \या शदावर जाऊन a हे बटन दाबावे मग
\या पढ
ु Xल अरावर कस4ल शsट होतो.
एखाया Vवशlट ओळीला जाxयासाठy :ओळ नंबर [:११२]आ(ण एंटर Wह कमांड वापरतात.
एखादे अर YरSलेस करxयासाठy \या अरावर जाऊन r बटन दाबावे आ(ण नंतर नवीन
अर टाईप करावे; ते अर रे Sलेस होईल.

आपण या अंकात आपणस DोEामंग साठy लागणा~या बेसक कमांड पWहCया, याचा वापर
आपणास vi एडीटर मgये DोEेम लWहताना न कz होईल.
या शवाय ब~याच कमांड आहे त पण आपण िजत या लागतील Zतत याच कमांड शकलो
आहोत.
अधक vi कमांड जाणून घेxयासाठy पुढXल लंकवर Wटचकz मारा.
[http://anaturb.net/vim_1.htm]

=ट>स:
टम4नल मgये आधी वापरलेलX कमां0ड परत पाहxयासाठy वा वापरxयासाठy अप-एरो-mक
वापरावी.
तसेच एखाया फाईलचे नाव टाईप करxयाऐवजी \या फाईलची सरु वातीची काहX अgयारे
टाईप कuन tab बटन दाबावे मग फाईलचे पुढचे नाव आपोआप येईल.
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अशा त~हेने आपण टम4नल कमांड आ(ण vi एडीटरrया कमांस पाWहCया आहे त.
आता पढ
ु rया अंकात आपण कन8ल आ(ण 9ड;हाईस =ाय;हरची ओळख कuन घेणार आहोत.
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लन स मराठतून :भाग ३: कनZल आण डहाईस ायहरची ओळख.
नम1कार,या भागात आपण लन स कन8ल आ(ण 9ड;हाईस =ाय;हर यांची ओळख कuन
घेणार आहोत, याचा आपणास 9ड;हाईस =ाय;हर DोEॅम तयार करताना फार फायदा होईल.
कन8ल हा लन स ऑपरे Wटंग स1टXमचा गाभा आहे . लन स कTयुZनटX सतत या कन8ल ला
सुधारत असतात व कन8ल ची नवनवीन ;हज4न YरलXज करत असतात.
लन सचा कन8ल हा c आ(ण assembly या दोन भाषेत लWहला आहे . कन8ल हा कन8ल 1पेस
मgये रन होत असतो.
कन8ल हा सि1टमचे हाड4वेअर आ(ण यज
ु रची अिSलकेश0स यांrयातील मडलवेअर चे काम
करतो. कन8लचा असेTलX कोड हा हाड4वेअर वर अवलंबन
ू असतो बाकz सी कोड हा फार मोठा
आहे तो हाड4वेअर वर अवलंबून नसतो.
कन8ल हा यज
ु र कडून डाटा घेऊन तो Dोसेसर, मेमरX इतर 9ड;हाईस यांrयाशी कTयुZनकेशन
करत असतो.

लन स कनZल

लन स शकxयाची खरX मजा येते जt;हा आपण स1टXम इंटरनCस शकतो.लन सrया
जसेजसे आत घुसत जातो तसतशी कॉTSलेि सटX वाढते आ(ण Zततकेच ते शकणे रोमांचकारX
होते.
आपण या अंकात लन सrया गा²यात न कz काय दडलेले आहे ते पाहूया.
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लन स कनZल : युZन स स1टXम Wह अनेक Dोसेस एकच वेळी हाताळत असते ; \याचा बेस
Tहणजे ऑपरे Wटंग स1टXमचे कन8ल !
कन8ल हा ऑपरे Wटंग स1टXमची पॉवर, मेमरX, Dोसेस या मह\वाrया गोlटX सांभाळणारा मोठा
बेस कोड असतो.कन8ल ऑपरे Wटंग स1टXम मgये खालXल Dमाणे वेगवेग©या भू मका बजावतो.
Dोसेस मेनज
े मt ट :अनेक Dेसेस तयार करणे,\या Dोसेसरला पाठवून शेयूल नस
ु ार चालवणे
आ(ण नंतर Dोसेस बंद करणे हे कन8लचे Dोसेस मेनेजमt टचे काम.
मेमरX मेनज
े मt ट :Dोसेसला मेमरX मळवन
ू दे णे, काम झाCयावर ती मेमरX मोकळी करणे
आ(ण उपलद मेमरXचे ;हचुअ
4 ल अँ=स
े वापuन Zनयोजन करणे.
फाईल स1टXम :लन सचा बेस Tहणजे \याची फाईल स1टXम.लन समgये सगळे काहX
फाईल आहे असेच मानले जाते. Tहणजे अगदX फोCडर Tहणजे पण फाईलच असतो आ(ण
स1टXमला जोडलेला कोणताWह 9ड;हाईस हा Wह ऑपरे Wटंग स1टXमसाठy फाईलच
असतो.....आहे ना म1त गोlट..लन स कन8ल या फाईल स1टXमचा 1 चरल लेयर
हाड4वेअरrयावर तयार करते. [अशा अनेक फाईल स1टXम आहेत लन स मgये,उदा
:FATफाईल स1टXम]
9ड;हाईस कंोल :स1टXमला लावलेCया D\येक 9ड;हाईसकडून काम कuन घेxयासाठy काहX
ठराVवक कोड रन केला जातो \याला 9ड;हाईस =ाय;हर Tहणतात.
कन8लमgये स1टXमचे काहX बेसक 9ड;हाईस =ाय;हर इन बCट असतात तर काहX
आवµयकतेनस
ु ार इ01टॉल करावे लागतात. उदा:mक-बोड4चा 9ड;हाईस =ाय;हर.
नेटवmक¶ग :नेटवmक¶ग चे पँके·स तयार करणे पाठवणे, आलेले पँके·स ओळखणे आ(ण \याचा
वापर करणे या सारया नेटवmक¶गrया गोlटX कन8ल हाताळतो.

[Ref:Linux device driver :orelly:Hartman]
कनZल /पेस आण युजर /पेस:
युजर 1पेस :यज
ु रचा DोEाम ,shell mकंवा इतर अिSलकेश0स हे यज
ु र 1पेसचा भाग आहेत.या
अिSलकेश0सना सुkा हाड4वेअर बरोबर माWहतीची दे वाणघेवाण काया4ची असते पण ते डायरे ट
कu शकत नाहXत \यासाठy \यांना कन8ल ची मदत घावी लागते.
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कन8ल 1पेस :कन8ल हे हाड4वेअर बरोबर डायरे ट संभाषण करXत असतात.यात 9ड;हाईस
=ाय;हर आ(ण \यांचे फं श0स,स1टXम कॉCस हे युजरला हाड4वेअरशी संबंधत काम करxयास
मदत करतात.यांवारे रXड, राईट ऑपरे श0स करता येतात.कन8ल मोडमgये यज
ु रला पण
ू 4
अधकार असतात.
9ड;हाईस =ाय;हर हा अिSलकेश0स आ(ण हाड4वेअर यांrयातील दव
ु ा Tहणून काम करतो.

युजर 1पेस [अिSलकेश0स]
१

कन8ल 1पेस [9ड;हाईस =ाय;हर]
२

हाड4वेअर

डहाईस ायहर [हणजे काय ?
आपCया सि1टमला 9ड;हाईस जोडCयावर तो 9ड;हाईस कसा काम करावा हे ठरवxयासाठy
सि1टममgये \या Vवशlट 9ड;हाईससाठyचा जो कोड लWहलेला असतो यास 9ड;हाईस
=ाय;हर Tहणतात.
जसे आपण आपCया सि1टमला काहX नवीन 9ड;हाईस जोडला mक आपCयाला \या
9ड;हाईसचा =ाय;हर इ01टॉल करावा लागतो. \या नंतरच तो 9ड;हाईस काम करायला सरु वात
करतो.
काहX =ाय;हर सि1टम मgयेच असतात आपण 9ड;हाईस जोडCयावर ते लोड होऊन काम कu
लागतात. जसे आपण पेन =ाई;ह आपCया कॉTSयुटरला जोडला mक आपला कॉTSयुटर
\यासाठyचा =ाय;हर आपोआप इ01टॉल करतो, मग आपला पेन =ाई;ह चालू लागतो.
लन सचे एक म1त mफचर Tहणजे ऑपरे Wटंग स1टXम चालू असताना आपण 9ड;हाईस
=ाय;हर लोड mकंवा अनलोड कu शकतो. \यासाठy स1टXम रX 1टाट4 करायची गरज नाहX.याच
लन सrया सVु वधेमळ
4 gये वापरतात.
ु े लन स स;ह4सम
9ड;हाईस =ाय;हरrया DोEेमला कन8ल rया भाषेत ‘मोयूCस’ असेहX Tहणतात.D\येक मोयुल
हा \याला WदलेCया 9ड;हाईस संबंधत कामकाज पाहतो.
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9ड;हाईस =ाय;हरचे कँरे टर =ाय;हर [बाईट डाटा ा0सफर],ल¹क =ाय;हर[1टोरे ज 9ड;हाईस]
,नेटवक4 =ाय;हर[पेके·स डाटा ा0सफर] असे Dकार पडतात.
आपCया टम4नल Vवंडो मgये जाऊन “ls /usr/src/linux/drivers/” Wह कमांड WदCयास
आपणास आपCया लन स स1टXम मधील 9ड;हाईस =ाय;हर पाहायला मळतील.

माँEयू^स कमांEस:
मोयूCस हे .ko [कन8ल ऑजे ट ]फाईलrया

hपात असतात .खालXल WदलेCया कमांस

टम4नल Vवंडोमgये वापuन आपण आपणास हवे ते मोयल
ु कन8ल मgये घालू mकं वा कन8ल
मधन
ू काढू शकतो.

lsmod :Wह कमांड आपCया संगणकातील मोयूCस Tहणजेच 9ड;हाईस =ाय;हरची ल1ट
दाखवते.
[न4द: पढ
ु े WदलेCया कमांडमgये आपणास कमांड बरोबर मोयुल फाईलचे नाव यावे लागते].

insmod मोEयुल फाईल :Wह कमांड वापuन आपण आपणस हवे ते मोयुल कन8ल मgये
घालू शकतो.

modprobe मोEयुल फाईल : Wह कमांड वापरCयास ,आपणस हवे ते मोयुल व \या
मोयल
ु शी Zनगडीत असे मोयC
ू स आपोआप कन8ल मgये जातात.

rmmod मोEयुल फाईल :Wह कमांड वापuन आपण आपणस हवे ते मोयल
ु कन8ल मधून
बाहे र काढू शकतो.
अशा त~हे ने आपण या भागात कन8ल आ(ण 9ड;हाईस =ाय;हर यांची ओळख कuन घेतलX
आहे.आपणस 9ड;हाईस =ाय;हर DोEॅम लहणे चालू करxयाआधी Wह बेसक माWहती समजणे
फार मह\वाचे आहे .
पढ
ु Xल अंकात आपण 9ड;हाईस =ाय;हरचा हँलो वCड DोEम कसा लहायचा ते पाहणार
आहोत.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ४:डहाईस ायहरचा हँलो व^ड
bोcम.
आपण कोणतीहX नवीन DोEामंग भाषा शकताना सुरवात हँलो वCड DोEम या बेसक DोEाम
पासन
ू करतो.या भागातहX आपण लन स 9ड;हाईस =ाय;हरचा हँलो वCड DोEम DोEाम
लWहणार आहोत. तसेच आपण DोEामंगला लागणा~या सव4 बेसक गोlटX शकणार आहोत
\यामळ
ु े हा भाग फार मह\वाचा आहे.पढ
ु चे DोEाम करताना ब~याच वेळा आपणस या भागाचा
रे फर0स Wदलेला आहे .
9ड;हाईस =ाय;हर DोEाम हा लायºरX सारखा काम करतो याचा अथ4 असा mक अिSलकेशन
याrयातील फं श0स रन करतो.हा DोEाम ‘c’ या भाषेत लWहला जातो पण याrयात C
DोEामंगमgये वापरतो तसे main() हे फं शन नसते. 9ड;हाईस =ाय;हरचा हा DोEाम कन8ल
वारा लॉक आ(ण लंक केला जातो \यासाठy \यास कंपाईल करणे गरजेचे असते.
लन स 9ड;हाईस =ाय;हर मgये क01 टर आ(ण डी1 टर असतात.मोयल
ु लोड केCयावर
क01 टर कॉल केला जातो आ(ण rmmod वारा मोयल
ू काढून टाकCयास डी1 टर कॉल
केला जातो.9ड;हाईस =ाय;हरमgये मोयुल init ,exit हX फं श0स हे काम पाहतात.
लन स 9ड;हाईस =ाय;हर DोEाम लहxयास सुरवात करxयाअगोदर आपणस पुढXल गोlटX व
सेWटंग करणे मह\\वाचे आहे .

•

आपCया लन स कॉTSयट
ु रमधील टम4नल Vवंडो ओपेन करा.

•

hट अकट ने लॉग इन करा [su root].

•

[hट अकट कसे तयार करावे हे जाणून घेxयासाठy भाग २ पहा.]

•

नंतर whoami [मी कोण ] Wह कमांड वापuन आपण hट अकट मधेच आहोत का
याची खा»ी कuन घेणे.

•

नंतर आपण होम मgये एक फोCडर तयार करावा जेथे DोEाम 1टोअर करता येतील.
आ(ण \या फोCडर मgये जावे.[cd /home/MJ/]मी MJ नावाचा फोCडर तयार कuन
\यात काम करणार आहे .

•

आपण कोण\या फोCडर मgये आहे हे जाणून घेxयासाठy pwd Wह कमां0ड वापरावी
Tहणजे आपलX चालू 9डरे टरX कोणती ते समजेल.
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•

आपण vi एडीटर वापuन आपले DोEाम लहणार आहोत तर vi hello.c Wह कमांड
WदCयावर अगोदर जर hello.c फाईल असेल तर ती ओपेन होईल अ0यथा नवीन
hello.c फाईल तयार होईल आ(ण आपण ;हचुअ
4 ल एडीटर [vi] मgये जाऊ.

•

vi मgये DोEाम लहxयासाठy आधी i बटन दाबावे तरच vi एडीटर इ0सट4 मोडमgये
येतो आ(ण आपण vi एडीटरमgये लहू शकतो.

•

\यानंतर खालXल DोEाम पे1ट करावा mकंवा टाईप करावा.

•

mकं वा डायरे ट लन सrया टे 1ट एडीटर मgये जाऊन कोड कॉपी पे1ट कuन ती
फाईल .c ए सटt शन दे ऊन से;ह करा.

हँलो व^ड bोcम:
#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);

आपण वरXल DोEामrया कोडचे 1पlटXकरण ओळीने पहात जाऊया.
DोEॅमrया सुरवातीला काहX हे डर फाईल इ0 लुड करा;या लागतात.\या इ0 लुड फाईCसचे
आपCया संगणकातील लोकेशन पाहxयासाठy /root/inclue/linux या लोकेशन वर जा
आपलास डॉट एच [.h]फाईCसचा साठा मळे ल.
1) init.h Wह फाईल initWह Dोसेस 1टाट4 करxयासाठy इ0 लुड केलX जाते. जवळपास
सव4च लन स DोEाममgये Wह फाईल इ0 लुड करावी लागते.या हेडर फाईलमधील
कोडचा स1टXम बट
ु करxयासाठy आ(ण मोयC
ू स कन8लमgये टाकxयासाठy व
काढxयासाठy उपयोग होतो.init आ(ण exit Wह फं श0स याच फाईलमgये 9डफाईन
केलX आहे त.
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2) आपण जर 9ड;हाईस ् =ाय;हर लहXत असो तर module.h फाईल इ0 लुड करणे
बंधनकार आहे.या फाईलमgये मोयूCसशी Zनगडीत फं श0स उपलद असतात.
3) MODULE_LICENSE Wह ओळ आपण GPL हा Äz लायस0स वापरणार आहे ते
सांगते. GPL चा अथ4 नु पिलक लायसे0स [GNU Public License]असा होतो.
4) जt;हा मोयूल कन8ल मgये लोड होते तt ;हा hello_init हे फं शन काम करते.या
फं शनला इZनशलायझ फं शन Tहणतात.जर हे फं शन फेल झाले तर तो एरर कोड
Yरटन4 करतो Tहणून हे फं शन कधीच void नसते.
5) printk फं शन :जसे आपण c DोEामंग मgये printf वापरत होतो तसे लन स
कन8ल DोEामंग मgये prink()हे VDंWटंग साठy फं शन वापरतात.या फं शनमळ
ु े ि1ं ग
डाटा हा कन8लrया लॉग बफर मgये साठवला जातो.
prink मgये अजून एक सुVवधा असते ती Tहणजे मेसेजचे मह\व ठरवणे \यासाठy मेसेजrया
सुरवातीला काहX टँ ग लावतात.
printk फं शन मgये वेगवेग©या आठ loglevel असतात.\या kernel.h या फाईल मgये
कन8ल मgये इन बCट असतात.
printk फं शनrया आठ लॉग ले;हल खालXल Dमाणे:

 KERN_EMERG :Wह ले;हल मेसेज जt;हा इमज40सी असेल तt;हा
वापरतात.उदा:Dोसेस बंद होणे.

 KERN_ALERT: ल वेधून घेxयासाठy.
 KERN_ERR :चूक दश4Vवxयासाठy
 KERN_CRIT :mÈटXकल सरXयस हाड4वेअर वा सोsटवेअर Dोलेम सांगxयासाठy.
 KERN_WARNING :धो याचा संदेश दे xयासाठy.
 KERN_NOTICE :साधा नोटXस मेसेज सांगxयासाठy.
 KERN_INFO :माWहती सांगxयासाठy.
 KERN_DEBUG :डीबगंग करताना मेसेज पाहxयासाठy.
वरXल DोEाम मgये आपण Hello world हा मेसेज लॉग करणार आहोत.
6) \यानंतर Yरटन4 फं शन वारे आपण फं शन कॉल करताना आलेCया एररचा कोड
Yरटन4 केला जातो.
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7) मोयुल कन8ल मधून काढून टाकxयासाठy hello_exit हे फं शन वापरतात.हे
फं शन रन झाCयानंतर “GoodBy”हा मेसेज लॉगमgये रे कोड4 होतो.
8) module_init हे फं शन कन8ल ला मोयूCस इZनशलाईझ झाCयवर कोणकोणते
फं शन रन करायचे ते सांगतात.
9) module_exit हे फं शन कन8ल ला मोयूCस काढून टाकCयावर कोणकोणते
फं शन रन करायचे ते सांगतात
DोEम एडीटर मgये टाइप कuन झाCयानंतर Ctrl+Q बटन mकं वा Esc दाबन
ू आपण ए9डटर
मधन
ू बाहे र पडावे.DोEाम से;ह कuन बाहेर पडxयासाठy wq! Wह कमांड वापरावी.

आता आपला पWहला DोEॅम तयार झाला आहे तो परत एकदा पाहxयासाठy आपण .c फाईल
टे 1ट एडीटर मधून ओपेन कuन चेक कu शकता mकंवा cat hello.c Wह कमांड दे ऊन फाईल
रXड ओ0लX मोड मgये बरोबर आहे का ते पाहू शकता.

मेक फाईल:
वरXल कोड रन करxयाअगोदर तो मेक फाईल वापuन कंपाईल करावा लोगतो.आपला DोEाम
या फोCडरमgये

आहे \याच फोCडर मgये Makefile नावाची फाईल तयार करणे अ0यथा

कंपाईल करताना तुTहाला तुमrया फाईलचा पण
ू 4 प\ता यावा लागेल.
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[न4द:यातील Makefile हा शद केस से0सेWट;ह आहे \यामळ
ु े ‘M’ हे कtपीटल लेटस4 मgये
हवे.]

obj-m समोर कोणकोणते मोयूCस बCड करायचे आहे त \यांची नावे यावीत. \यानंतर
.o,.koसारया फाईल कंपाईल झाCयावर आपोआप तयार होतील.
[न4द:मेक फाईलमgये आपण आपCया फाईलचे नाव .c या ए सटt शन चा वापर न करत .o
[ऑजे ट] या ए सटt शन चा वापर कuन लWहणार आहोत]
खालXल कोड Makefile मgये पे1ट करावा.
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

कोडची मा=हती:
shell uname –r :Wह कमांड आपCया स1टXमवर कन8लचे कोणते ;हज4न आहे ते
शोधते.\यापढ
ु Xल ओळ हे दश4Vवते mक, लोड होणारे मोयुल हे कन8लचा भाग आहे आ(ण लोड
झाCयानंतर ते कन8लचा भाग बनेल.
[न4द : वरXल कोड मgये मेक या शदाआधी 1पेस बटन न दाबता टँ ब बटन दाबावे.]
[press TAB ]make

bोcाम पढ
ु ?लbमाणे रन करणे:
टम4नल Vवंडोमgये जाऊन आपलX मेक फाईल असेल \या फोCडर मgये जाणे.
make कमांड वापuन आपला कोड आपण कंपाईल करावा. कोड कंपाईल झाला तरच बाकz
सपोWट¶ ग फाईCस तयार होतील. अ0यथा एरस4चा मेसेज मळे ल.\याच बरोबर कोण\या ओळीला
चूक झालX आहे \या ओळीचा नंबर पण मळे ल.

©: महे श जाधव : mahesh7197@gmail.com

Page 21

आपण परत vi hello.c कuन कोड मgये जाऊन आवµयक चtजेस करावेत.
sudo insmod hello.ko :Wह कमांड वापरCयावर आपले मोयुल कन8लमgये इ0 लुड होते.
आता ते झाले का नाहX हे चेक करxयासाठy कन8ल लॉगमधील मेसेज पाहxयासाठy dmesg
Wह कमांड वापरा.
आपणास “Hello World” हा मेसेज Wदसेल Tहणजे इZनशयलायझेशन फं शन सुरळीत चालत
असेल.
lsmod Wह कमांड वापuन आपले मोयुल ल1ट मgये आहे ना ते चेक करणे.
नंतर आपले मोयल
ु काढून टाकxयासाठy sudo rmmod hello.ko Wह कमांड वापरा आ(ण
dmesg कमांड वापuन मेसेज चेक करणे.

[न4द : आपण एक मोयुल एकदाच इ0सट4 कu शकतो दस
ु ~यांदा ते इ0सट4 करायचे
असCयास आधीचे मोयल
ु काढून मग परत सुधाYरत मोयल
ु इ0सट4 करावे.]

अशा Dकारे आज आपण कन8लचा बेसक DोEाम कसा करावा हे शकलात.
आपला 1वतःचा 9ड;हाईस =ाय;हर कसा वाटला आपCयाला..झकास ना.. आता याच
DोEाममgये सुधारणा करत करत आपण पढ
ु चे DोEाम शकणार आहोत...मग तयार रहा!

[Ref: Linux For You magazine]
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ६:डहाईस ायहरचा पँरा मटर
पा संग bोcम,bोसेस संबि.धत bोcम.
मागील भागात आपण बेसक हt लो वCडचा DोEाम पाWहलात, इत या सोSया पkतीने 9ड;हाईस
=ाय;हर लहायला तुTहाला न कzच मजा आलX असेल.या भागात आपण थोडे पढ
ु े जाऊन
वेगवेगळे बेसक DोEाTस शकणार आहोत.
समजा तुTहाला तुमrया 9ड;हाईस =ाय;हरला काहX पँरामटर यायचे असतील तर ते कसे
यायचे ते आपण या अंकात पाहूया.
Dथम आपण आपCया मोयुलला फ त एक पँरामटर कसे पाठवायचे ते पाहूया.
#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);

[Ref: Linux For You magazine]
वरXल DोEॅम मgये मोयल
ु पँरामटरशी Zनगडीत फं श0सचा लाभ घेxयासाठy
moduleparam Wह फाईल हे डरमgये इ0 लड
ु केलेलX आहे .
module_param(paraameter name, data type ,permission);
हा फॉरमेट कन8लला पँरामटरचे नाव ,\याचा डाटा टाईप आ(ण \यास WदCया जाणा~या
परमशन दश4Vवते.
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परमशन चे ५ Dकार पडतात: S_IWUSR,S_IRUSR,S_IXUSR,S_IRGRP,S_WGRP

•

यात S_I हे हे डर सवा4ना कॉमन आहे .

•

R =रXड वाचणे ,W =राईट लWहणे ,X= ए झी यट
ु करणे.

•

USR =यज
ु र ,GRP =Eप
ु

•

यात OR Tहणजे | ऑर ऑपरे शन कuन एका पेा जा1त परमशन सेट करता
येतात.

हा DोEाम रन करxयासाठy पढ
ु Xल पाय~या आहे त.
आपCया मेक फाईल मgये hello.o rया जागी आपCयावरXल फाईलचे नाव [parameter.o]
दे णे आ(ण फाईल से;ह करणे.

नंतर make Wह कमांड वापuन फाईल कंपाईल करणे.
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आता हे मोयुल कन8ल मgये टाकxयासाठy :sudo insmod parameter.ko paramTest=2
Wह कमांड वापरणे यात आपण paramTest यास २ Wह संया पँरामटर Tहणून पाठवलX.
आता आपले आउटपट
ु पाहxयासाठy dmesg कमांड वापरणे.
तt ;हा आपणास “Value of paramTest=2 “असे

आउटपट
ु मळे ल.

पँरा मटरचा अँरे :
आता एका पेा जा1त पँरामटर पास करxयासाठy पँरामटरचा अँरे पाठवावा लागतो.
\यासाठy पढ
ु Xल DोEम पहा:
#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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यात int चा ३ इतकz साईझ असलेला अँरे वापरला आहे .
अँरे हे पँरामटर Tहणून वापरxयासाठy module_param() rया जागी
module_param_array() हे फं शन वापरले आहे .
यात इतर पँरामटर सोबत counter असतो हा mकती पँरामटर पास केले याची नÐद ठे वतो
आपलं DोEाम मgये ती सुVवधा वापरलX नाहX आहे Tहणून आपण तो ० असा ठे वला आहे.

आपण sudo insmod parameterArray.ko paramArray=1,2,3 असे पँरामटर अँरे सोबत
मोयुल लोड करतो.
तt ;हा आपणस dmesg केCयावर या तीन संया आउटपुट 1Èzनवर Wदसतील.
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bोसेस संबि.धत bोcम.
आपCया संगणकात अनेक Dोसेस चालू असतात आपCयाला पढ
ु Xल DोEाम लहताना कोणती
Dोसेस चालू आहे, कोणती Dोसेस बंद आहे याची माWहती Dोसेस आय डी Wह माWहती स1टXम
कडून घावी लागते.अशा वेळी आपणास पढ
ु Xल Dोसेस संबंधत DोEाम न कzच उपयोगात
येईल.
#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);

लन समgये D\येक Dोसेसला काहX गोlटX जोडCया गेलेCया असतात जसे mक Dोसेसचा आय
डी नंबर,Dोसेसची चालू ि1थती sलँ ग इ\यादX.
Dोसेस संबधत DोEम लWहताना आपणस sched.h Wह फाईल हे डरमgये इ0 लड
ु करावी
लागते.
आपणस task_struct या 1 चरचा पोÑटर कuन याrया आधारे आपण भरपरू माWहती
मळवू शकतो.
आपण वरXल DोEाममgये आपCया स1टXममधील Dोसेसचा आय डी नंबर,Dोसेसची चालू
ि1थती , sलँ ग इ\यादX माWहती पाहू.
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यात task नावाचा पोÑटर तयार करxयात आलेला असून आपण आपCया स1टXम मधील
Dोसेस या 1 चर पोÑटरचा वापर कuन 9ड1Sले करणार आहोत.

हा DोEाम रन केCयानंतर आपणास Dोसेसची ल1ट Wदसेल.
अशा रXतीने आपण आपCया स1टXम मधील Dोसेस बÒल पूणप
4 णे माWहती घेवू शकता.
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या Dोसेस आय डी आपण इंटरनेटवर सच4 कuन आपणस ह;या \या DोसेसबÒल अधक
माWहती घेवू शकतो.तसेच कोणती Dोसेस कोणते अिSलकेशन चालू आहे \याची 1टे ट काय Wह
सुkा माWहती आपणस या DोEाममळ
ु े मळते.हाच DोEाम आपण आणखीन काहX Dोसेस बÒल
मWहती दे णारे फzचस4 दे वन
ू वाढवू शकतो.
....मग लागा कामाला; यातच मॉडीmफकेशन करा आ(ण बनवा काहXतरX म1त इनो;हे Wट;ह !
अशा रXतीने आपण पँरामीटर पासंग आ(ण Dोसेसशी Zनगडीत DोEाम कसे रन करावे ते
पाWहलेत.पढ
ु Xल भागात आपण कँरे टर 9ड;हाईस =ाय;हरची माWहती घेवय
ू ा.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ७ :कँरे टर डहाईस ायहर बे सक
आपण बेसक 9ड;हाईस =ाय;हर कसा लहायचा हे पाWहलंत,आता खास कँरे टर 9ड;हाईस
=ाय;हर कसा लहायचा ते या अंकात पाहूया.
आपण मागील लन स कन8ल rया भागात हे पण शकला आहात mक लन स मgये
9ड;हाईस सk
ु ा एका फाईलrया hपात असतो.या 9ड;हाईस फाईलचे नाव हे आपCया
स1टXमवरXल अिSलकेशन आ(ण 9ड;हाईस फाईल यांrयातील दव
ु ा Tहणून काम करते.
9ड;हाईस फाईल आ(ण 9ड;हाईस यांrया मgये संभाषण करxयासाठy \या 9ड;हाईसचा नंबर
मह\\वाचा असतो.
9ड;हाईस फाईलचा नंबर हा दोन नंबरrया जोडीने बनलेला असतो:मेजर नंबर आ(ण मायनर
नंबर. <major,minor>.आपCया स1टममgये अनेक =ाय;हर एखादा मेजर नंबर [कॉमन]
वापu शकतो पण \यांचा मायनर नंबर वेगळा असेल.कन8ल मायनर नंबरचा वापर न कz
कोणता 9ड;हाईस कने ट केला आहे ते समजून घेxयासाठy करतो.
आपCया स1टXम मधील कँरे टर 9ड;हाईस =ाय;हर पाहxयासाठy पढ
ु Xल कमांड टम4नल Vव0डो
दे ऊन पाहू शकतो.
$ ls –l /dev/ grep “^c”

ls –l /dev :या कमांडने आपण सव4 9ड;हाईस पाहू शकतो.
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ते आपणास पुढXल Dमाणे Wदसेल:

वरXल छायाच»ात brw : हे लॉक 9ड;हाईस =ाय;हर तर crw कँरे टर 9ड;हाईस =ाय;हर
दश4Vवतात.
dev_t ;हे Yरएबल यामgये दो0हX नंबर साठवलेले असतात.
[१२ बीट मेजर +२० बीट मायनर=३२ बीट डे;ह]
MKDEV( int major ,int minor) Wह कमांड वापरलX mक 9ड;हाईस dev तयार होतो.
आपलX 9ड;हाईस फाईल Wह 9ड;हाईस =ाय;हरला जोडxयासाठy पढ
ु Xल दोन पाय~या आहेत.
१. आपCया 9ड;हाईसचा <major,minor> नंबर दे ऊन रिज1टर करणे.
२. 9ड;हाईस फाईलrया ऑपरे श0स आ(ण 9ड;हाईस =ाय;हर ची फं श0स जोडणे.
9ड;हाईसचा नंबर मळवxयासाठy <linux/fs.h> मधील पढ
ु Xल API फार मह\\वाचे 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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•

पWहला API हा cnt इतका नंबर असलेला 9ड;हाईस रिज1टर करतो.

•

जर हे फं श0स ;यवि1थतपणे चालले तर ते ० हे Yरटन4 करते आ(ण जर काहX
Dोलेम आला तर ZनगेWट;ह संया Yरटन4 होते.

•

दस
ु रा API हा आपोआप मोकळा मेजर नंबर शोधून 9ड;हाईस रिज1टर करतो.तो
पWहला मायनर नंबर हा श यतो ० हाच असतो.

•

Zतसरा API हा आपलास आपला 9ड;हाईस नंबर वापuन झाCयावर मोकळा
करxयासाठy वापरतात.हा API

लXनअप फं शन मgये वापरावा.

[REF:Linux Device Driver Book]
डहाईस नंबर दशBवणारा bोcाम:
#include
#include
#include
#include
#include

<linux/module.h>
<linux/version.h>
<linux/kernel.h>
<linux/init.h>
<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");

हा DोEाम रन केCया नंतर mahesh नावाचा 9ड;हाईस =ाय;हर तयार होऊन \याचा मायनर
आ(ण मेजर नंबर आपणास Wदसेल.

©: महे श जाधव : mahesh7197@gmail.com

Page 32

वरXल आउटपट
ु Vवंडो मgये आपण आपCया 9ड;हाईस चे मेजर नंबर आ(ण मायनर नंबर
9ड1Sले झालेले पाWहलेत. हे आउटपुट आपण आपCया DोEाममधील printk फं शन वापuन
आउटपट
ु Vवंडोमgये दाखवले आहेत.

वरXल च»ात आपण आपला 9ड;हाईस सि1टम मgये रिज1टर झाला आहे mक नाहX हे
/proc/device मgये जाऊन पWहले.येथे आपण mahesh नावाचा 9ड;हाईस तयार झालेला
Wदसेल.नंतर आपण /dev मgये जाऊन पाWहCयास आपणास 9ड;हाईस फाईल तयार झालX
नाहX हे कळे ल मग आपण mknodचा वापर कuन नोड तयार केले व \यात आपCया
9ड;हाईससाठy फाईल तयार झालेलX Wदसेल. हे च काम आपण ऑटोमॅWटक पण कu शकतो ते
आपण पुढXल भागात पाहणार आहोत.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ८ :कँरे टर डहाईस ायहर फाईल
ऑपरे श.स.
कँरे टर 9ड;हाईस =ाय;हर हा \याचा फाईल ला जोडला गेलेला असतो आपलX सव4 कामे तो
फाईCस rया माgयमातन
ू पण
ू 4 करतो. फाईल ऑपरे श0स या 1 चर मgये पण फाईल ची सव4
फं श0स 9ड लेअर कuन आपण तो फाईल ओपन कोCज, रXड ,राईट कu शकतो.
D\येक फं शन मgये सgया आपण \या फं शन चे VDंट कuन नाव दे ऊ.\यामळ
ु े करे टर
9ड;हाईस =ाय;हर चा बेसक DोEाम खालXल Dमाणे होईल.
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<linux/module.h>
<linux/version.h>
<linux/kernel.h>
<linux/init.h>
<linux/fs.h>
<linux/device.h>
<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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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");

[REF:Linux for you magazine]
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कोणती .h फाईल कधी इ. लुड करावी:
#include <linux/init.h> : बेसक इZनशयलायझेशन
#include <linux/module.h> :कोणतेहX मोयूCस लहताना
#include <linux/version.h> :लन स ;हज4नचा डाटा मळवxयासाठy.
#include <linux/kernel.h> : prinitk() हे फं शन वापरता येxयासाठy.
#include <linux/fs.h> :फाईCसrया Zनगडीत ऑपरे श0स करxयासाठy
#include <linux/device.h> : 9ड;हाईसशी Zनगडीत ऑपरे शन करताना.
#include <linux/cdev.h> :मेजर व मायनर नंबरसह करे टर 9ड;हाईस तयार करxयासाठy.
#include <linux/slab.h> :kmalloc() हे फं शन वापरxयासाठy.
#include <linux/errno.h> :एरस4चा कोड या फाईलमgये असतो.
#include <linux/types.h> :size_t ,dev_t या सारखे डाटा टाईप सपोट4साठy.
#include <linux/fcntl.h> :o_accmode साठy
#include <asm/system.h> :cli(), _flags वापरxयासाठy
#include <asm/uaccess.h> :copy_from /to _users या सारखी फं श0स वापरताना.

module.h मधील फं श.सची मा=हती :
MODULE_ALIAS(_alias)

युजर-1पेसमgये मोयुलचे नाव व माWहती
दे xयासाठy.

MODULE_LICENSE(_license)

मोयुल कोणते लायस0स वापरणार आहे \याचे नाव.

MODULE_AUTHOR()

मोयुलचा लेखक.

MODULE_DESCRIPTION()

मोयुलrया कामVवषयक थोड यात माWहती

MODULE_PARAM()

मोयुल लोड करताना पास केले जाणारX पँरामटर

MODULE_VERSION()

वापरCया जाणा~या मोयल
ू चे ;हज4न

आपण modinfo मोयुलचे नाव .ko अशी कमांड WदलX असता वरXल सव4 मोयुलशी
Zनगडीत माWहती आपणस मळते.
फाईल ऑपरे श.स<या काह? मह@@वा<या गोwट?:
वरXल कोड मgये ओपन आ(ण

लोज फं शन int Yरटन4 करतात ,० Tहणजे यश1वीपणे पार

पडले आ(ण ZनगेWट;ह Tहणजे काहX तरX Dोलेम आहे.पण रXड आ(ण राईट हे फं श0स काहX
पो(झWट;ह नंबर Yरटन4 करतात ते Tहणजे mकती बाईट डाटा रXड mकं वा राईट झाला, Tहणूनच
\या फं श0स चा Yरटन4 टाईप ssize_t आहे.
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तसेच आणखी एक म1त गोlट आहे ...read() हे फं शन len बाई·स इतका डाटा buf या
बफर मgये लWहते आ(ण mकती बाई·स लWहलेत ती संया Yरटन4 ;हे Cयू Tहणून
पाठवते.Tहणजेच रXड फं शन हे युजर 1पेसmफक बफर मgये डाटा लWहते कारण तो यज
ु रला
वाचता व वापरता यावा...आहे ना गंमत रXड फं श0स बफर मgये राईट करते....
काह? मह@@वाचे कोडचे भाग:
loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
यात llseek Wह मेथड फाईलची चालू रXड राईट पो(झशन बदलतो , loff_t Tहणजे लॉगं
ऑफसेट.
ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
हे फं शन 9ड;हाईसकडून डाटा घेताना वापरतात जर या Wठकाणी काहXच डाटा नसेल ; तर ते
–EINVAL Tहणजेच इ0;हेलXड आयुम
4 t ट Tहणून एरर दश4Vवते.
int (*open) (struct inode *, struct file *);
9ड;हाईस ओपन करणे Wह 9ड;हाईस फाईलवर केलX जाणारX पWहलX mÈया.
struct module *owner
हे आपCया मोयल
ु ला पोÑट करते आ(ण जर आपले मोयल
ू कामात असेल तर ते काढून
टाकxयास DZतबंध करते.
बयाचदा यास THIS_MODULE हे नाव राहते याची डेmफनेशन <linux/module.h> मgये
असते.
ओपन मेथड :
ओपन मेथड पढ
ु Xल काम करते:

•

9ड;हाईस तयार आहे का नाहX ते पाहणे आ(ण \या Zनगडीत काहX एरस4 आहे त का ते
पाहणे.

•

जर 9ड;हाईस Dथमच ओपन होत असेल तर \याचे इZनशयलायझेशन करणे.

•

f_op पोÑटर अपडेट करणे.
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•

file->private_data मgये ठे वxयात येणा~या डाटा 1 चरसाठy राखीव जागा कuन
\यात तो ठे वणे.

रल?ज मेथड:
YरलXज मेथड पढ
ु Xल काम करते:

•

ओपन मेथडने file->private_data मgये ठे वलेलX जागा काढून घेणे.

•

9ड;हाईस बंद करणे.

र?ड आण 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 पोÑटर असतो.
 count Tहणजे ा0सफर करणा~या डाटाची साईझ.
 buff Tहणजे यज
ु रचा बफर यात रXड आ(ण राईट करताना डाटा ठे वला जातो.
 offp [लÐग ऑफसेट टाईप पोÑटर] युजर वापरात असण~या फाईलची पो(झशन दश4वते.
 Yरटन4 ;हे Cयू ssize_t Tहणजेच signed size type.
वरXल मेथड कशी काम करते हे अधक 1पlट होxयासाठy पढ
ु Xल आकृती पहा:
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[Ref:Linux Device Driver Book]
र?ड आण राईट मेथड साठ नयम:
जर Yरटन4 संया Wह फं शनमधील count या अंके इतकz असेल तर Zततके बाई·स पाठवले
जातात.
जर Yरटन4 संया Wह पो(झWट;ह असेल आ(ण count पेा कमी असेल तर Zततकाच डाटा
पाठवला जातो
जर Yरटन4 संया हो शू0य असेल तर फाईल संपलX असे मानले जाते .
ZनगेWट;ह Yरटन4 संया Tहणजे एरर याचा नंबर <linux/errno.h> या फाईल मgये असतो
यात –EINTR [interrupt system call],-EFAULT [bad address]यांचा समावेश होतो.
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डहाईस ायहर फाईल ऑपरे शनचा बे सक सारांश.
9या

युजर फं श.स

कनZल फं श.स

मोयुल लोड करणे. [load]

insmod

module_init()

9ड;हाईस उघडणे. [open]

fopen

file_operations:open

9ड;हाईस मधून वाचणे.[Read]

fread

file_operations:read

9ड;हाईस मgये लहणे.[write]

fwrite

file_operations:write

9ड;हाईस बंद करणे.[Close]

fclose

file_operations:release

मोयूल काढून टाकणे.[remove]

rmmod

module_exit()

[Ref:FreeSoftwareMagazine]
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ८ :पी. सी. आय. डहाईस ायहर
बे सक.
आपCया संगणकात Eाmफ स काड4 ,लँ न काड4 सारखी 9ड;हाईस जोडxयासाठy [PCI] पी. सी.
आय. बस चा वापर होतो Wह डाटा बस साउथ बस नंतर नॉथ4 ºीज वारे सी. पी. यु [Dोसेसर]
ला जोडलX जाते.
अशा त~हे ने आपण डे1कटॉपवर ि;हडीओ पाहत असताना mकंवा स;ह4रवर डाटा पाठवत
असताना आपCया नकळत आपण पी. सी. आय. बस वापरताच असतो.
याचा डाटा ा0सफर 1पीड फारच जा1त असतो.PCIe चा डाटा ा0सफर रे ट २५० एम बी पार
लेन आ(ण जा1तीतजा1त ८ जी बी पय4त आहे .

मदरबोडB वर?ल पी.सी.आय. /लॉट

पी सी आय Tहणजे पेYरफेरल कॉTपोनंट इंटरकने ट. याचे PCI,PCI Express,PCI
Extender,Mini PCI असे अनेक Dकार आहे त.
पी. सी. आय. 9ड;हाईस चा

लॉक रे ट २५ mकंवा ३३ Hz पय¶त असतो.

आपण आपCया या भागात पी. सी. आय. 9ड;हाईस =ाय;हर कसा असतो याची माWहती
घेवय
ू ा.
पी. सी. आय. 9ड;हाईस हे आपCया ;हt डर आय डी,9ड;हाईस आय डी आ(ण

लास कोड या

वारे ओळखला जातो.
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आपCया स1टममgये कोणकोणते पी. सी. आय. 9ड;हाईस आहे त हे पाहxयासाठy पढ
ु Xल
कमांड वापरावी.
lspci
यात D\येक 9ड;हाईस rया नवा आधी काहX नंबस4 Wदसतात. आपणस जो पWहला नंबर Wदसतो
तो आहे पी. सी. आय. बस नंबर

नतंर पी. सी. आय. 9ड;हाईस नंबर आ(ण शेवटचा नंबर

9ड;हाईसचे फं शन दश4Vवतो.

lspci –t
या कमांडने आपणस आपले पी. सी. आय. 9ड;हाईसहे X 1 चरमgये Wदसतील.
याrया 9ड;हाईस =ाय;हरसाठy Dो बंगची गरज नसते.यात pci_dev हे डाटा 1 चर वापरतात.
पी.सी.आय. 9ड;हाईस मgये तीन अँ=स
े rया Yरजन असतात.
1) कॉि0फगरे शन 1पेस,
2) इनप·
ु स आउटपुट पोट4
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3) 9ड;हाईस मेमरX.
कॉि0फगरे शन 1पेस एकच वेळाला एकाच 1लॉट वर काम कu शकते आ(ण इनपु·स आउटपट
ु
पोट4,9ड;हाईस मेमरX लोकेशन हे एकाच पी.सी.आय. बस मधील सव4 9ड;हाईस शेअर करतात.
कॉि0फगरे शन 1पेसमधील रे िज1टरवर काम करxयासाठy कन8लची Vवशlट फं श0स काम
करतात.
D\येक पी.सी.आय. 1लॉट मgये ४ इंटरSट Vप0स असतात.यातील कोणतीहX एक Vपन एका
वेळी सी.पी.यु. वारे वापरलX जाऊ शकते.
स1टXम बट
ु होताना पी सी आय 9ड;हाईसचे फम4वेअर हाड4वेअर इZनशयलाईझ कuन D\येक
Yरजन वेगवेग©या अँ=स
े ला जोडला जातो आ(ण या अँ=स
े ला चालू Yरजन जोडला आहे तो
कॉि0फगरे शन 1पेसमधन
ू वाचला जाऊ शकतो Tहणून 9ड;हाईस =ाय;हरला 9ड;हाईस
वापरxयासाठy श यतो Dो बंगची गरज भासत नाहX.
[न4द :यु एस बी 9ड;हाईस =ाय;हरला 9ड;हाईस वापरxयासाठy Dो बंगची लागते.]
पी.सी.आय. 9ड;हाईसला पॉवर WदCयावर हाड4वेअर पण
ू 4तः चालू नसते फ त कॉि0फगरे शन
Zनगडीत कामाला Yर1पॉ0स दे ते.फम4वेअर पी सी आय कंोलर मधील रे िज1टरमधील डाटाला
रXड राईट कuन कॉि0फगरे शन अँ=स
े पय¶त पोहचते.
े Yरजन ला जागा
बट
े र सव4 पी सी आय 9ड;हाईस बरोबर D\येक अँ=स
ु होताना फम4वअ
मळवन
ू दे ते आ(ण तt ;हाच 9ड;हाईस =ाय;हर हा 9ड;हाईसचा मेमरX Yरजन आ(ण आय ओ
Yरजन यांची जोडणी पाहतो,
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पी सी आय कॉि0फगरे शन रे िज1टं र हे खालXलDमाणे असतात:

[REF:Essential linux Device Driver-Alan Cox-Pearson]
इनपट
ु आउटपट
ु Yरजनमgये रे िज1टर असतात ;तर मेमरX Yरजनमgये डाटा असतो.
ि;ह9डओ काड4 : यात इनपुट आउटपुट 1पेसमgये कंोल रे िज1टर आ(ण मेमरX Yरजन Äेम
बफरला जोडलेलX असते.
डायरे ट मेमर? अ सेस :[DMA]
9ड;हाईसला मेमरX सी.पी.यु. न वापरता डायरे ट जोडणे यास डायरे ट मेमरX अ सेस
Tहणतात.यामळ
ु े Dोसेसरचा वापर न करता आपण मेमरX मधील डाटा हलवू शकतो.साउथ ºीज
मधील डी.एम.ए कंोलर mकंवा खÒ
ु पी.सी.आय. बस सk
ु ा बसचा ताबा घेवन
ू डायरे ट मेमरX
ा0सफर कu शकते.
स1टXम मधील डाटा एल.सी.डी. 1Èzनवर पाठवxयासाठy युजर आपला Vप सलचा डाटा डी.
एम. ए. असलेCया Äेम बफरमgये लहतो आ(ण एल.सी.डी कंोलर हाच डाटा वेळोवेळी
कले ट कuन 1Èzनवर दाखवतो.स1टXम मधील या मेमरX 1पेसला डी.एम.ए बफर Tहणतात.
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मोEयुल डहाईस टे बल:
pci_device_id हे डाटा 1 चर युजरला वापरxयास दे ऊन हॉट Sलग सुVवधा दे ता येते तसेच
मोयुल लोड करणा~या स1टमला Wह हे समजते mक कोण\या हाड4वेअरला कोणते मोयुल
काम करते.
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, i810_ids);
वरXल फं शन लोकल ;हे Yरएबल तयार कuन ते pci_device_id डाटा 1 चरला पोÑट करते
तसेच \या मोयुलशी Zनगडीत मोयूCस शोधलX जातात व modules.pcimap मgये टाकलX
जातात. \यानंतर नवीन 9ड;हाईस हॉट Sलग केCयावर हॉट Sलग सि1टम modules.pcimap
याचा वापर कuन अनुuप =ाय;हर लोड करते.
बे सक पी.सी.आय. डहाईस ायहर :
Dथम 9ड;हाईस तयार करावा लागेल \यासाठy खालXल कोड वापरावा.

बेसक पी.सी.आय. 9ड;हाईस =ाय;हर कोड:
#include <linux/pci.h>
आपणास लागणारे फं श0स पी.सी.आय. डॉट एच या फाईल मधन
ू घेतलX जातात.
#define MY_VENDOR_ID 0xABCD
#define MY_DEVICE_ID_NET 0xEF01
=ाय;हर सपोट4 करत असणारे 9ड;हाईस ची नÐद येथे केलX जाते
Dथम 9ड;हाईस तयार करावा लागेल \यासाठy खालXल 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},
};
वरXल कोड मgये पी सी आय =ाय;हरशी Zनगडीत डाटा Wदला 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 आपCया 9ड;हाईस =ाय;हर चे बेसक फं श0स 9डफाईन केले जातात.यात 9ड;हाईस =ाय;हर चे नाव जोडणे आ(ण
काढणे या संबं धत फं शन आ(ण आय डी टे बल यांचा समावेश होतो.
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static int __init network_driver_init(void)
{
pci_register_driver(&network_pci_driver);
return 0;
}
येथे आपण =ाय;हर इZनशयलाईझ केला आहे .यात पी सी आय =ाय;हर रिज1टर केला.
Static void __exit network_driver_exit(void)
{
pci_unregister_driver(&network_pci_driver);
}
येथे आपण =ाय;हर कडून टाकCयावर अन रिज1टर फं शन 9डफाईन केले आहे .
module_init(network_driver_init);
module_exit(network_driver_exit);
MODULE_DEVICE_TABLE(pci, network_driver_pci_table);

bोबंग फं शनम8ये पुढ?ल कामे केल? जातात.:

•

पी सी आय 9ड;हाईस एनेबल करणे.

•

Yरसोस4ची माWहती शोधणे :इनपुट आउटपुट बस अँ=स
े ,इंSट Yर वे1ट.

•

=ाय;हरशी Zनगडीत डाटा 1 चर नेमून Wदले जाते.

•

1वतःला रिज1टर करणे.

पी सी आय डहाईस ायहरचे काह? मह@@वाचे कोडचे पाटB:
#include <linux/pci.h>

हा हे डर पी सी आय संबधत रे िज1टर आ(ण आय डी साठy सपोट4
करतो.

struct pci_dev;

या 1 चरमgये कन8लमधील पी सी आय 9ड;हाईस दश4Vवतो

struct pci_driver;

हा 1 चर पी सी आय 9ड;हाईस =ाय;हर दश4Vवतो.

struct pci_device_id;

आपCया =ाय;हरला सपोट4 करणा~या पी सी आय 9ड;हाईसची
माWहती दे तो

int
pci_register_driver(struct
pci_driver *drv);
int pci_module_init(struct
pci_driver *drv);
void
pci_unregister_driver(struct
pci_driver *drv);
int pci_enable_device(struct
pci_dev *dev);

पी सी आय 9ड;हाईस हे पी सी आय कोअरला रिज1टर करतो.

int
pci_read_config_byte(struct
pci_dev *dev, int where, u8
*val);

कॉि0फगरे शन 1पेसमधील डाटावर काम करxयासाठy Wह फं श0स

मोयुल इZनशयेट करतो.
=ाय;हर अन लोड करतो आ(ण =ाय;हरला जोडलेले पी सी आय
9ड;हाईस काढू न टाकतो.
Dोब फं शनमgये हे फं शन वापरतात. 9ड;हाईस चालू होऊन
इंSट व इनपुट,आउटपुट Yरजन नेमून Wदला जातो.
वापरतात.Wह फं श0स अंतग4त pci_busWह बसशी Zनगडीत
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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()
pci_resource_len()
pci_resource_end()
pci_resource_flags()

फं श0स वापरतात.फं श0स मधील शदांचे अथ4:
८ बीट डाटा ा0सफर = byte
१६ बीट डाटा ा0सफर = word
३२ बीट डाटा ा0सफर = dword
पीसीआय कॉि0फगरे शन 1पेसमधून वाचxयासाठy= read
पीसीआय कॉि0फगरे शन 1पेसमgये लहxयासाठy= write
कॉि0फगरे शन 1पेसrया सुरवातीपासूनचा ऑफसेट = where
एरर कोड Yरटन4 करणारX संया = val
पी सी आय 9ड;हाईस पोÑटर = dev

हे फं श0स इनपुट आउटपुट व मेमरX Yरजनवर काम करतात.
पुढXल फं श0स अनुÈमे अशी माWहती मळवतात:
बेस अँ=ेस ,ले0थ, शेवटचा अँ=ेस,कंोल sलँ ग

या भागात आपण पी सी आय 9ड;हाईससाठy बेसक =ाय;हर कसा लहावा ते पाWहलेत.
पी सी आय चा ऑपरे टर स1टXममgये चालणारा कोड पुढXल लोकेशनला मळे ल:
drivers/net/, drivers/scsi/, drivers/video/
लन स स1टXम मgये पी सी आय 9ड;हाईस =ाय;हरची माWहती मळवxयासाठy लोकेशन :
Documentation/pci.txt
पी सी आय हा इंटरफेस मदर बोड4ला कने टे ड असतो यावारे आपणास Eाmफ स काड4,
नेटवक4 काड4 या सारया 9ड;हाईससाठy =ाय;हर लWहता येतो.
पढ
ु Xल भागात आपण यु एस बी साठy 9ड;हाईस =ाय;हर लहणार आहोत.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ९:यु. एस. बी. डहाईस ायहर
बे सक क.से>ट.
आपण पेन =ाई;ह, माउस ,mक बोड4 ,हेड फोन इ\यादX अनेक 9ड;हाईस आपCया संगणकास
जोडxयासाठy य.ु एस बी पोट4 वापरतो.या पोट4 वारे आपण आपCया Dोसेसरशी संभाषण करXत
असतो.हे अनेक 9ड;हाईस यु.एस.बी. [युZन;हस4ल सYरयल बस] या बसचा वापर कuन
सरXयल पkतीने डाटा ा0सफर करतात.

[यु.एस.बी. ३.० बÒल आपण पढ
ु Xल भागात जाणून घेवय
ू ा.]
मागील भागात आपण कँरे टर आ(ण पी सी आय साठyचे 9ड;हाईस =ाय;हर पाWहलेत या
भागात आपण काहXतरX म1त शकणार आहोत एकदम लाई;ह 9ड;हाईस =ाय;हर...
यु.एस.बी डहाईस ायहरची रचना:
यु.एस.बी हो1ट कंोलरहा Dमख
ु असतो आ(ण तो D\येक यु.एस.बी 9ड;हाईसला काहX डाटा सtड
करxयास आहे का ते Vवचारतो. कोणताहX यु.एस.बी 9ड;हाईस हो1ट कंोलरला
VवचारCयाशवाय डाटा ा0सफर कu शकत नाहX.
स1टXम मgये यु एस बी हो1ट साठy यु एस बी हो1ट कंोलर =ाय;हर तर यु एस बी
9ड;हाईस साठy यु एस बी

लाइ0ट =ाय;हर असतो.

यु एस बी कोअर हा या दोघांनाहX लागणारे uटXनस ् आ(ण 1 चर परु वतो. यु एस बी कोअर
हा =ाय;हर स1टXमचा कोअर Vवभाग आहे.
कन8लचा हे Cपर Úेड khubd हा सव4 पोट4 वर ल ठे ऊन कोण\या पोट4 वर काय बदल झालेले
आहेत याची माWहती घेत असतो.
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युजर1पेस मधन
ू यु एस बी 9ड;हाईसला अ सेस करxयासाठy यु एस बी फाईल स1टXम
usbfs Wह वापरतात.
यज
ु र /dev ,/sys मधन
ू Wह यु एस बी 9ड;हाईस बÒल काहX माWहती घेवू शकतो.
या संबधी संपूण4 माWहती दश4वणारX खालXल आकृती पहावी.

यु.एस.बी बस चे काहX फzचस4: ि;हडीओ आ(ण ऑडीओ डाटा पाठवxयासाठy 9ड;हाईस काहX
mफ स बँ0डVवथ मागवू शकतो.तसेच यु एस बी Dोटोकॉल मgये जे कॉमन जनरल 9ड;हाईस
असतात \यांसाठy काहX खास =ाय;हर लहायची गरज नसते उदा:mक बोड4,माउस,नेटवक4
9ड;हाईस काहX खास 9ड;हाईससाठy आपणस खास =ाय;हर लहावा लागतो.
लन स स1टXम Wह दोन Dकारrया यु एस बी =ाय;हर ला सपोट4 करते.
एक जो स1टम मgये असतो [यु एस बु 9ड;हाईस =ाय;हर]
दस
ु रा जो 9ड;हाईस मgये असतो [यु एस बी गँजेटस ् =ाय;हर]
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आता आपण याचे Dा\यक पाहणार आहोत; आपCया Dयोगासाठy एक पेन =ाई;ह या
आ(ण तो आपCया संगणकाला जोडा.आपCया स1टXमला जोडलेले यु एस बी 9ड;हाईस
ऑपरे Wटंग सि1टमला कळला का नाहX ते

पाहxयासाठy lsusb कमांड टम4नस मgये

वापरावी.आता तुTहाला पेन =ाई;हची ए0X झालेलX Wदसेल.माझा SanDisk चा पेन =ाई;ह
खालXल छायाच»ात नÐद झालेला Wदसत आहे .

आपCया पेन =ाई;ह संबधत सव4 माWहती पाहxयासाठy lsusb –v

Wह कमांड वापरावी.यात

आपCया पेन =ाई;ह चा उ\पादक \याचे नाव \याचा आय डी Dोड ट चे नाव आ(ण \याचा
आय डी अशी माWहती मळे ल.माया पेन =ाई;हचा ;हt डर आय डी आ(ण Dोड ट आय डी
0x0781,0x5567 असा मळाला.याचा वापर आपण =ाय;हर लहxयास करणार आहोत.
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[नÐद : lsusb –v

कमांड नंतर यु एस बी पेन =ाई;ह बÒल मळालेCया या माWहतीत

सुरवातीला जोडले गेलेलX आयारे मह\\वाची मWहती परु वतात.
D=9ड;हाईस

,C=कॉि0फगरे शन ,I=इंटरफेस
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आता आपण आपला पWहला बेसक यु एस बी =ाय;हर लहूया:
#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");

याचे 1 चर करे टर 9ड;हाईस =ाय;हर सारखेच आहे. यात 9ड;हाईस फाईलमधन
ू रिज1टर
mकंवा अन-रिज1टर न करता आपण हाड4वअ
े र वापरणार आहोत.\यासाठy usb_register
आ(ण usb_deregister हे यु एस बी चे API वापरलेले आहे त.
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यात Dोब आ(ण डीसकने ट सोबत स1पे0ड आ(ण Yरयुम Wह फं श0स पण गरज पडCयास
वापu शकतो. \यामळ
ु े जt;हा नको असेल तt ;हा आपला 9ड;हाईस स1पे0ड मोडमgये जाईल
आ(ण परत हवा असेल तt ;हा Yरयुम होईल.
9ड;हाईस ऑटोमॅWटक 9डटे ट होxयासाठy 9ड;हाईस टे बल तयार कuन \यात आपCया
9ड;हाईसचे आय डी पास केले आहे त \यामळ
ु े आपला 9ड;हाईस जोडला mक हा =ाय;हर
आपोआप चालू होईल.यु एस बी 9ड;हाईससाठy या टे बलमgये पWहले पँरामीटरहे usb असे पास
करावे लागते.\यानंतर आपण आपCया 9ड;हाईस आय डी टे बलचे नाव पास कu शकतो.
पेन =ाई;ह Sलग केCयावर Dोब फं शन चालू होइल आ(ण पेन =ाई;ह काढून टाकCयावर
9ड1कने ट फं शन रन होईल.
हा DोEाम रन करxयासाठy Dथम या DोEामसाठy मेक फाईल तयार करावी.
नंतर make कमांड वापuन कंपाईल कuन .ko फाईल तयार करणे.
lsmod वापuन आपले नवीन मोयल
ु लोड करणे.
पण याआधी आपCया स1टXम मgये आधीपासन
ू च असलेले यु एस बी चे मोयुल [usbstorage] कडून टाकावे लागेल \यासाठy rmmod usb-storage Wह कमांड वापuन ते
मोयुल स1टXम मधून काढून टाकावे.
आता आपला पेन =ाई;ह कने ट करावा.
आ(ण dmesg कमांड रन करावी.
नंतर पेन =ाई;ह काढून टाकावा आ(ण परत dmesg कमांड रन करावी.
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आपणस आपले Dोब आ(ण डीसकने ट हे दो0हX फं श0स रन होऊन आउटपट
ु आलेले
Wदसेल.आता आपणस खरा म1त काम करणारा =ाय;हर तयार केCयाची मजा न कzच आलX
असेल.
या नंतर आपण यु एस बी चे इंटन4Cस \याची आंतYरक रचना या Vवषयक सखोल मWहती
घेवय
ू ा.
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यु.एस.बी डहाईस ायहरची रचना:

वरXल च»ात यु एस बी =ाय;हर हा कन8लची स1टम आ(ण हाड4वेअर यांrयामgये असतो.
यु एस बी कोअर हा यु एस बी =ाय;हरला हाड4वअ
े र वापरxयासाठy ए सेस दे तो.
यु एस बी 1 चर बÒल आपणस माWहती पढ
ु Xल लंक वर मळे ल: www.usb.org
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यु एस बी =ाय;हर हे संपूण4 यु एस बी 9ड;हाईसला जोडले न जाता फ त यु एस बी
इंटरफेसला जोडले जातात.
यु एस बी ऐ0डपोÑट आत [IN endpoint] mकंवा बाहे र [out endpoint] डाटा ा0सफर
करxयासाठy वापरतात. हे डाटा ा0सफर एकाच Wदशेने पाईप माफ8त होते.
यु एस बी ऐ.डपोटचे चार bकार पडतात:
कंोल:9ड;हाईस कॉि0फगर करxयासाठy व 9ड;हाईसची माWहती मळवxयासाठy तसेच कमांड
पाठवन
ू 9ड;हाईसचे 1टे ·स पाहxयासाठy.
श यतो 9ड;हाईसमgये endpoint 0 हा हे काम पार पडतो.हा एकमेव ए0डपोÑट आहे जो
दो0हX Wदशांना डाटा पाठवतो.
इं>ट:हा ऐ0डपोÑट थोडाच डाटा काहX ठराVवक अंतराने पाठवxयास होतो. हा Dामुयाने डाटा
पाठवन
ू माउस mकबोड4 सारखे 9ड;हाईस कंोल करxया1तव वापरतात.
ब^क:हा ऐ0डपोÑट फारच जा1त डाटा ा0सफर करxयासाठy वापरतात.
जा1त डाटा कोण\याहX डाटाचा लॉ1ट न होता व गरज पडCयास जा1त वेळ घेऊन डाटा
पाठवxयासाठy हा ऐ0डपोÑट वापरतात.VDंटर ,नेटवक4 काड4 यासाठy हा ऐ0डपोÑट वापरतात .
आयसोोनस:हा ऐ0डपोÑट ऑडीओ ि;हडीओ 9ड;हाईस मgये जा1त डाटा पाठवxयासाठy होतो
यात डाटा लॉ1ट ची पवा4 न करता सतत डाटा चा Dवाह चालू ठे वला जातो. इंSट व
आयसोÈोनस ऐ0डपोÑट हे काहX ठराVवक वेळेला डाटा पाठवxयासाठy सतत सेट केले जातात
यु एस बी ऐ0डपोÑट हे struct usb_host_endpoint या 1 चर मgये ठे वले जातात व
या ऐ0डपोÑट ची माWहती struct usb_endpoint_descriptor मgये साठवलX जाते.
\यातील काहX मह\\वाचे फzचस4:

bEndpointAddress :हा डाटा इनपुट असणार का आउटपुट हे सांगते यावuन डाटा
सि1टमला जाणार का 9ड;हाईसला जाणार ते समजते.

bmAttributes :या वारे ऐ0डपोÑट हा कंोल ,बCक ,इंSट, आयसोÈोनस या पैकz
कोणता आहे ते समजते.
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wMaxPacketSize :यामळ
ु े ऐ0डपोÑट वारे जा1तीत जा1त mकती साईझ हाताळलX जाऊ
शकते ते समजते.

bInterval :यामळ
ु े इंSट Yर वे1टचा वेळ समजतो.
ऐ0डपोÑटहे एक »तपणे इंटरफेसमgये गड
ुं ाळलेले असतात.9ड;हाईस एकाच वेळी अनेक इंटरफेस
वापu शकतात यु एस बी इंटरफेसला आपCया नेहमीrया सेWटंगसह आणखी Wह काहX सेWटंज
असू शकतात Dथम इंटरफेस हे Dाथमक सेटXंस वापरतात. काहX वेळा दस
ु ~या पkतीने कंोल
करxयासाठy अCटरनेWट;ह सटXंग वापरता.\याची माWहती usb_interface या 1 चरमgये
ठे वलX जाते. हे इंटरफेस कॉि0फगरे शन rया hपात गुंडाळलेले असतात.

सारांशाने कॉि0फगरे शन Tहणजे 9ड;हाईसचे Dोफाईल ,इंटरफेस हे 9ड;हाईसची फं श0स ,ए0ड
पोÑट Tहणजे डाटा ा0सफर करणारX पाईप.

•

9ड;हाईसला एक mकंवा अनेक कॉि0फगरे शन असतात.

•

कॉि0फगरे शनमgये एक mकंवा अनेक इंटरफेस असतात.

•

इंटरफेसमgये एक mकंवा अनेक सेWटंज असतात.

•

इंटरफेसमgये एक mकंवा अनेक ए0डपोÑट असतात.
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यु एस बी डहाईस नंबर:
पWहला यु एस बी 9ड;हाईस हा uट हब असतो. \यास यु एस बी कोअरने एक नंबर Wदलेला
आहे. \यानंतर येतो तो पोट4 नंबर या पोट4 ला 9ड;हाईस जोडला आहे तो पोट4 .\यानंतर
कॉि0फगरे शन नंबर आ(ण नंतर इंटरफेस नंबर
उदा तो पढ
ु XलDमाणे दश4वतात : 2-1:1.0
यु एस बी असB :[USB Urbs]
कन8लहा यु एस बी 9ड;हाईससोबत यु एस बी Yर वे1ट लॉकrया वारे संभाषण करतो.
यु एस बी अस4 हा ए0ड पोÑटसोबत डाटा पाठवxयासाठy आ(ण घेxयासाठy वापरतात.
यु आर बी पढ
ु XलDमाणे काम करतात:

•

यु एस बी 9ड;हाईस =ाय;हर यु आर बी तयार करतात.

•

यु एस बी 9ड;हाईसला ए0डपोÑट नेमला जातो.

•

यु आर बी हा 9ड;हाईस =ाय;हरचा वापर कuन यु एस बी कोअर मgये नÐद केला
जातो.

•

\यानंतर यु एस बी कोअर \याची नÐद यु एस बी हो1ट कंोलर =ाय;हर मgये करतो.

•

यु एस बी हो1ट कंोलर हा Dोसेस कuन यु एस बी डाटा ा0सफर करतो.

•

जt;हा यु आर बी पूण4 होते ; यु एस बी हो1ट कंोलर हा यु एस बी 9ड;हाईस
=ाय;हरला \याची नÐद पाठवतो.
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यु एस बी इ.फोमZशन ायहर:
#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);

©: महे श जाधव : mahesh7197@gmail.com

Page 59

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");

वरXल DोEॅम मgये struct usb_interface हा हे 0डेल वuन आपणास हवी ती माWहती
घेतलX आहे. Dोब आ(ण डीस कने ट हे सk
ु ा Dती इंटरफेससाठy रन होतात आ(ण तेच \यांचे
पWहले पँरामीटर असतात.
आ(ण कंटे नर 9ड;हाईस हt डल
े Tहणून

interface_to_usbdev हे फं शन वापरतात.

हा DोEाम रन केCयावर आपणस आपCया 9ड;हाईस संबं धत सव4 9डटे ल माWहती उपलद
होईल.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग १०: यु. एस. बी. डहाईस ायहर
फाईल ऑपरे श.स.
यु. एस. बी. 9ड;हाईस =ाय;हरहा पी सी आय 9ड;हाईस =ाय;हर सारखाच लWहला जातो.
Dोब फं शन ने ‘०’ Yरटन4 केले Tहणजे आपला 9ड;हाईस यश1वीपणे रिज1टर झाला आ(ण
आ(ण एरर कोड Yरटन4 केला Tहणजे 9ड;हाईस रिज1टर झाला नाहX.मोयुल 9ड;हाईस टे बल हे
आपला 9ड;हाईस ऑटोमॅWटक 9डटे ट व लोड होxयास वापरतात यात module.usbmap
,madule.pcimap या यु एस बी आ(ण पी सी आय साठy तयार होणा~या मँप फाईCस
आहेत.
डाटा ा.सफर :
आपCया पेन =ाई;ह मधून डाटा ा0सफर करxयासाठy =ाय;हर मॉ9डफाय कhया.
पेन =ाई;ह मgये रXड आ(ण राईट ऑपरे शन करxयासाठy pen_read आ(ण pen_write हे
दोन फं श0स वापरलेलX आहे त.यात डाटा ा0सफर करxयासाठy usb_bulk_msg()हे बCक
डाटा ा0सफर सी मेथड बCक ए0ड पोÑट चा वापर कuन डाटा ा0सफर करे ल.
पढ
ु Xल कोड आपणस चालू बेसक रXड राईट फzचस4 परु वणारा क1टम =ाय;हर कसा तयार
करायचा ते दश4वेल.
यु एस बी मgये डाटा ा0सफर rया दोन पkती आहेत,एक पkत यु आर बी वापरते दस
ु ~या
पkतीत यज
ु रला यु आर बी वापरxयाची गरज भासत नाहX कारण यु आर बी आपोआप
फं श0सrया अंतग4त सेट केलX जाते.
आता आपण यु आर बी कसे वापरावे ते पाहणार आहोत.

 यु आर बी चा वापर कन:
यु आर बी तयार कन अलोकेट करणे:

•

यात Dथम यु आर बी तयार कuन अलोकेट केलX जाते.

•

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

•

या फं शन मgये iso_packets हा पँरामीटर mकती आयसोसंÈोनस पँके·स
पाठवायचे \याची संया दे ते.
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•

जर आपण डाटा ा0सफर साठy आयसोसंÈोनस मेथड वापरत नसू तर हे Wह ;हे Cयू
‘०’ Wह दे तात.

•

mem_flags हा sलँ ग kmalloc फं शन ला पाठवतात तसाच sलँ ग आहे

यु आर बी सं मट करणे.

•

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

•

यात आपणस जी यु आर बी आपCया 9ड;हाईसला पाठवायची आहे \याचा पोÑटर व
sलँ ग पाठवला जातो.

•

पढ
ु Xल तीन पैकz एक sलँ ग पास केला जातो.

•

GFP_ATOMIC=कॉलर हा यु आर बी लॉक हँल करत असेल, current->state Wह
TASK_RUNNING 1टे ट नसेल तt ;हा.

•

GFP_NOIO =लॉक आय ओ पेच मgये असेल आ(ण 1टोरे ज 9ड;हाईसrया एरर
हँलंगrया भागात.

•

GFP_KERNEL = अ0यथा बाय 9डफॉCट.

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 बंद होऊन 9ड;हाईस डीस कने ट होतो.

•

usb_unlink_urb यात यु एस बी कोअर ला यु आर बी बंद करxयासाठy सच
ु ना
पाठवलX जाते.

यु आर बी  करणे.

•

आपले काम झाCयावर यु आर बी हा यु 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 \याचा पोÑटर 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 कuन आपण डी एम ए [डायरे ट मेमरX अ सेस ]साठy बफर
तयार कu शकतो.\या वारे डाटा फा1ट 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);
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 1 चर चा
वापर कuन यु एस बी
कोअर मgये यु आर बी
समाVवlट करxयासाठy.
इंSट ,बCक ,कंोल
यानुसार फं शन सले ट
करावे.

 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);

बCक

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);

कंोल

मेसज
े
फं शन

मेसज
े
फं शन.

वरXल फं श0स Wह 1वतः यु आर बी संबंधी ऑपरे शन करतात.युजर ला वापरता येणारे सोपे
डाटा ा0सफर फं शन वर Wदले आहेत.जो अंतग4त बाकz गोlटXंची काळजी 1वतः घेतो.

•

struct usb_device *usb_dev :याला डाटा पाठवायचा आहे तो 9ड;हाईस

•

unsigned int pipe :सtड mकंवा Yरसी;ह ए0ड पोÑट उदा: usb_sndbulkpipe,
usb_rcvbulkpipe.
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•

void *data :पाठवCया mकंवा घेतCया जाणा~या डाटाचा पोÑटर.

•

int len :डाटा बफरची ले0थ.

•

int *actual_length : न कz mकती डाटा पाठवणार आहे \याची संया.

•

int timeout :वाट पाहxयाची वेळ.

•

__u8 request, __u8 requesttype,__u16 value, __u16 index,
े rया कंोल मेसेजसाठyrया ;हे Cयू
void *data, __u16 size : या यु एस बी मेसज
आहेत.

आपण आप^या bोcॅममधील र?ड 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 शनला यु एस बी डा टा बCक मेथडने Yरस;ह करxयासाठy पँरा
मीटर पाठवले आहेत.
जर Yरटन4 ;हेCयू पो(झWट;ह असेल तर Yरटन4 ;हे Cयू इतका मेसेज वाचला गेला असेल.
तो यज
ु र ला उपलध कuन दे xयासाठy copy_to_user या फं शन चा वापर कuन तो यु
जर rया बफर मgये लWहला जातो.
तसेच राईट फं शन मgये Dथम युजर rया बफर मधील डाटा copy_from_user या
फं शन चा वापर कuन बCक बफर मgये घेतला जातो आ(ण usb_bulk_msg फं शनला
sndbulkpipe वापuन डाटा 9ड;हाईस मgये लहला जातो.
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#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/usb.h>
#define
#define
#define
#define

MIN(a,b) (((a) <= (b)) ? (a) : (b))
BULK_EP_OUT 0x01
BULK_EP_IN 0x82
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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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");

हा DोEाम रन केCयावर आ(ण पेन =ाई;ह Sलग केCयास /dev/pen0हा तयार झाला असेल.
आपण /dev/pen0 यावर काहX साधी रXड राईट ऑपरे शन कu शकता आ(ण पेन =ाई;ह
काढून टाकCयास /dev/pen0 Zनघून जाईल.
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[ न4द: DोEाम रन करxयाआधी usb-storeage =ाई;हर Yरम;ु ह केला पाWहजे. ]
यु एस बी डहाईस ायहरचे काह? मह@@वाचे कोडचे पाटB :
#include <linux/pci.h>

हा हे डर यु एस बी संबधत सव4 माWहती व
फं श0स साठy सपोट4 करतो.

struct usb_driver;

या 1 चरमgये यु एस बी 9ड;हाईस दश4Vवतो

struct pci_driver;

हा 1 चर पी सी आय 9ड;हाईस =ाय;हर
दश4Vवतो.

struct usb_device_id;

आपCया =ाय;हरला सपोट4 करणारे यु एस बी
9ड;हाईस ची माWहती दे तो

int usb_register(struct usb_driver *d);

यु एस बी 9ड;हाईस हे यु एस बी कोअर ला
रिज1टर करतो.

struct usb_class_driver;

मेजर नंबर वापuन कTयुZनकेशन करणारे यु एस
बी 9ड;हाईस साठy

struct urb;

यु एस बी डाटा पाठवxयासाठyचे 1 चर

struct urb *usb_alloc_urb(int
iso_packets, int mem_flags);
void usb_free_urb(struct urb *urb);

यु एस बी,यु आर बी 1 चर तयार करxयासाठy
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int usb_submit_urb(struct urb *urb, int
mem_flags);
int usb_kill_urb(struct urb *urb);
int usb_unlink_urb(struct urb *urb);
usb_[rcv|snd][ctrl|int|bulk|isoc]pipe()

यु एस बी डाटा ा0समशन चालू mकं वा बंद

usb_buffer_alloc()

डायरे ट मेमरX ा0सफर साठy बफर तयार करणे.

usb_buffer_free()

काम झाCयावर बफर मोकळा करणे.

usb_gadget_register_driver()

गँजेट 9ड;हाईस रिज1टर करणे.

करxयासाठy
पाईप तयार करणे.

गँजेट ायहर:
एTबेडड
े स1टXम जt;हा संगणकाला जोडलX जाते ,\यावेळी लन स Wह दो0हX वर रन होत
असते. तt ;हा संगणक हा हो1ट Tहणून काम करतो तर एTबेडड
े 9ड;हाईस हे गँजेट =ाय;हर
वर काम करते.
यात पुढXल भाग येतात.
गँजेट 9ड;हाईस[1टोरे ज,नेटवक4] हे हो1ट कडून आलेCया Yर वे1ट ला उ\तर दे तात.
जसे पेन =ाई;ह 1वतःला आपण 1टोरे ज

लास च आहे याची माWहती हो1ट संगणकाला दे तो.

drivers/usb/gadget/zero.c या Wठकाणी आपणस गँजेट =ाय;हर बेसक 1 चर कोड
मळे ल.
अधक मा=हतीसाठ:

•

लन स स1टXम मgये यु एस बी 1केलेटन कोड :

o
•

drivers/usb/usb-skeleton.c

यु एस बी डॉ युमtट:

o Documentation/usb/
•

इंटरनेट सोस4 लंक:

o www.usb.org/developers/docs.
o www.linux-usb.org.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग ११:संपूणB यु. एस. बी. डहाईस
ायहर bोcाम.
लन स मgये काहX =ाय;हर चे कोड हे Dाथमक साrयात बांधून ठे वले आहे त यांचा वापर
आपण आपला कोड लहxयास कu शकतो Tहणजेच जt;हा आपण नवीन यु एस बी 9ड;हाईस
साठy =ाय;हर लहणार असो तt ;हा आपण शू0यापासन
ू चालू न ् करता डायरे ट हा कोड
रे फर0स धuन \यात सध
ु ारणा कuन आपण आपला 9ड;हाईस =ाय;हर लहू शकतो.
अशा =ाय;हर ला 1केलेटन =ाय;हर Tहणतात.ते यु एस बी 1केलेटन ,Äेमबफर 1केलेटन असे
वेगवेगळे 1केलेटन =ाय;हर आपCया लन स rया =ाय;हर फोCडर मgये आपणास आढळून
येतात.
या भागात आपण यु एस बी 1केलेटन =ाय;हर पाहणार आहोत यात आपण D\येक ओळीचा
अथ4 पाहूया आ(ण पण
ू 4 =ाय;हर समजावन
ू घेवय
ू ा.
[न4द: या आधी आपणास यु एस बु 9ड;हाईस =ाय;हरचे आधीचे भाग वाचणे गरजेचे आहे]
तर आपCया स1टXम मgये हा =ाय;हर drivers/usb/usb-skeleton.c या लोकेशन ला
आढळतो आपण \या =ाय;हर चे २.२ हे ;हिज4न पाहूया.
यात मी DोEाम जसा आहे तसा ठे वन
ू D\येक ओळीचा अथ4 मराठyत सोपा कuन सांगतला
आहे याचा वापर आपणस कोड मgये चt जेस करxयासाठy होइल.व आपणस पण
ू 4 DोEाम
समजला जाईल.
#include <linux/kernel.h> //कन8ल हे डर printk सारखे फं शन रन होxयासाठy
#include <linux/errno.h> //एररचा कोड यात असतो
#include <linux/init.h> //Dोसेस इZनशयलायझेशन
#include <linux/slab.h> //kmalloc फं शन चालवxयासाठy
#include <linux/module.h>

//9ड;हाईस =ाय;हर लहxयासाठy ,मोयूCसशी Zनगडीत ऑपरे श0स

#include <linux/kref.h> //URB चा रे फर0स े क करxयासाठy
#include <linux/uaccess.h> //user to/from Wह फं शन वापरxयासाठy
#include <linux/usb.h> //यु एस बी शी Zनगडीत फं श0स
#include <linux/mutex.h>//Tयr
ु युअल सीमाफोर लॉक सेट करxयासाठy
//आपण या 9ड;हाईस साठy =ाय;हर लWहणार आहोत \या 9ड;हाईस चा Dोड ट नंबर आ(ण ;हt डर नंबर
//खालX 9डफाईन 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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//9ड;हाईस टे बल मgये आपले 9ड;हाईस रिज1टर केले जाते जेणे कuन जt;हा \या ;हt डर आय डी
//आ(ण Dोड ट आय डी चा 9ड;हाईस स1टXमला जोडला जाईल तt;हा आपला =ाय;हर आपोआप 9डटे 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 आपCया टे बलचे नाव आ(ण यु एस बी हे पँरामीटर
दे तो.

/* Get a minor range for your devices from the usb maintainer */
#define USB_SKEL_MINOR_BASE 192 //युजर rया रे फर0स साठy मायनर नंबर.
/* our private defines. if this grows any larger, use your own .h file */
#define MAX_TRANSFER
(PAGE_SIZE - 512) // जा1तीत जा1त mकती 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 9ड;हाईस =ाय;हर 1 चर आहे ,यात =ाय;हरrया सव4 DॉपटÝ 9डफाईन केCया आहे त.
/* 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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//पुढXल फं शन हे =ाय;हर काढून टाकCयावर सव4 गोlटX लXन करxयासाठy 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 केलX जाते.
usb_put_dev(dev->udev); //9ड;हाईस कटर एक ने कमी करतो.
kfree(dev->bulk_in_buffer); //बरफ Äz केला जातो.
kfree(dev); //9ड;हाईस Äz होतो.
}

//हे फं शन 9ड;हाईस ओपन झाCयावर रन होते.
static int skel_open(struct inode *inode, struct file *file)
{
struct usb_skel *dev; //9ड;हाईस पोÑटर
struct usb_interface *interface; //इंटरफेस पोÑटर
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 1टोअर करणे.
if (!dev) {
retval = -ENODEV;
goto exit;
}
/* increment our usage count for the device */
kref_get(&dev->kref); //9ड;हाईस चा mकतीवेळा वापरला याची नÐद करणे.
/* lock the device to allow correctly handling errors
* in resumption */
mutex_lock(&dev->io_mutex); //Tयट
ु े स लॉक लावणे.
retval = usb_autopm_get_interface(interface); //9ड;हाईसचा ओटो स1पtडेड मोड चालू करणे.
if (retval)
goto out_err;
/* save our object in the file's private structure */
file->private_data = dev;
//फाईल rया Dाय;हे ट डा टा मgये इंटरफेसची

माWहती भरणे.

mutex_unlock(&dev->io_mutex);//लॉक काढून घेणे.
exit:
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return retval;
}
//9ड;हाईस मोकळा करणे.
static int skel_release(struct inode *inode, struct file *file)
{
struct usb_skel *dev;
dev = file->private_data; //Dाय;हे ट डाटा से;ह 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); //9ड;हाईसचा ओटो स1पtडेड मोड चालू
करणे.
mutex_unlock(&dev->io_mutex);

//लॉक काढून घेणे.

/* decrement the count on our device */
kref_put(&dev->kref, skel_delete); //9ड;हाईसचा नंबर एक ने कमी करणे.
return 0;
}
//या फं शन चा वापर आपCया DोEाम मgये आलेCया चुका वाचणे ,सव4 एरर फँCग Yरसेट करणे आ(ण 9ड;हाईस
ओपन केCया नंतर मेमरX 1वrछ 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); //Tयुटे
skel_draw_down(dev);

स लॉक करणे.

/* read out errors, leave subsequent opens a clean slate */
spin_lock_irq(&dev->err_lock); //ि1पन लॉक सेट करणे.
res = dev->errors ? (dev->errors == -EPIPE ? -EPIPE : -EIO) : 0;
dev->errors = 0; //चुका वाचून घेणे.
spin_unlock_irq(&dev->err_lock); //ि1पन लॉक काढून टाकणे.
mutex_unlock(&dev->io_mutex); //Tयुटे स अललॉक करणे.
return res;
}
//आपला डाटा ;यवि1थतपणे वाचला गेला आहे mक नाहX 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 झालX आहे .
} else {
dev->bulk_in_filled = urb->actual_length; //डा टा ;यवि1थतपणे पोहचला आहे .
}
dev->ongoing_read = 0;
spin_unlock(&dev->err_lock);
complete(&dev->bulk_in_completion); //कंSलXट Dोसेस झालX आहे .
}
//डाटा वाचxयासाठy तयार होणे., यु आर बी सेWटंग करणे.
static int skel_do_read_io(struct usb_skel *dev, size_t count)
{
int rv;
/* prepare a read */
//यु आर बी मgये डाटा भuन 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 संमत करणे.बCक ए0ड पोÑटला 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) {
rv = -ENODEV;
goto exit;
}

/* disconnect() was called */

/* if IO is under way, we must not touch things */
retry:
spin_lock_irq(&dev->err_lock);
ongoing_io = dev->ongoing_read; //इनपट
ु आउटपुट Dोसेस पूण4 होऊ दे णे.
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 यज
ु र मेमरX बरफ मgये 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

;यवि1थतपणे लWहला गेला आहे mक नाहX याची पडताळणी.

static void skel_write_bulk_callback(struct urb *urb)
{
struct usb_skel *dev;
dev = urb->context;
//एरर आलX आहे का नाहX 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 झाCयावर DMA बफर Äz कuन दे णे.
/* 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 लWहणे.
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 संया आ(ण जा1तीत
जा1त डाटा ा0सफर करxयाची मता या पैकz लहान संया Zनवडणे.
dev = file->private_data;
/* verify that we actually have some data to write */
if (count == 0) //डाटा आहे mक नाहX ते 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;
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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 आ(ण \यास मेमरX दे णे.
if (!urb) {
retval = -ENOMEM;
goto error;
}
buf = usb_alloc_coherent(dev->udev, writesize, GFP_KERNEL,
&urb->transfer_dma); //DMA वापuन डाटा ा0सफर करणे.
if (!buf) {
retval = -ENOMEM;
goto error;
}
//डाटा युजर बफर कडून 9ड;हाईस =ाय;हर बफरमgये लWहणे.
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);
//बCक ए0ड पोÑटला 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 आCयास बफर व यु आर बी लXन करणे.
}
up(&dev->limit_sem);
exit:
return retval;
}

//9ड;हाईसची सव4 फाईल ऑपरे शन येथे 9डफाईन केलX आहे त.
वर WदलेलX सव4 फं श0स येथे 9ड लेअर केलX आहे त.
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 डेmफनेशन-1केलेटन चे नाव आ(ण फाईल ऑपरे शन चा पोइंटर 9डफाईन केला आहे .
static struct usb_class_driver skel_class = {
.name =
"skel%d",
.fops =
&skel_fops,
.minor_base = USB_SKEL_MINOR_BASE,
};
//Dोब फं शन डेmफनेशन
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 आ(ण आउट एंड पोÑट शोधणारे 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 =ाई;ह काढून टाकCयावर रन होणारे फं शन
//यात 9ड;हाईस डी रिज1टर कuन मेमरX Äz केलX 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 काउं टर 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);
}
//9ड;हाईस थोया वेळानंतर बंद केले जाते व 9ड;हाईस वापरले जात नसताना \याची पॉवर वाचवलX 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;
}
//9ड;हाईस लागेल तt;हा ते परत Yरयुम करणे.
static int skel_resume(struct usb_interface *intf)
{
return 0;
}
//9ड;हाईस रX सेट करxयाआधी \याची 1टे ट से;ह कuन ठे वणारे 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;
}
//9ड;हाईस रX सेट होऊन परत आCयावर \यास \याची पूवßची 1टे ट दे xयासंदभा4त 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 9ड;हाईस =ाय;हर डेmफनेशन
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 डहाईस ायहर मराठतून :भाग १२ : यु एस बी ३.० /पेशल.
USB २.० मgये ब~याच सुधारणा कuन USB चे नवे ;हज4न सgया बाजारात येत आहे \याचे
नाव आहे USB ३.०.
USB ३.० हे सप
ु रफा1ट यु एस बी नावाने ओळखले जाते.हे खासकuन दो0हX डायरे शननी
डाटा ा0सफर करxयासाठy बनवले आहे.यामळ
ु े याचा डाटा ा0सफर 1पीड १० पटXने वाढला
आहे.
USB ३.० याचे आणखी हX एक वैशqय Tहणजे USB ३.० डी;हाईस हे USB २.० सुkा सपोट4
करता.USB ३.० पोट4 हा USB २.० पोट4 सारखाच असून \यात एक आणखी Zनळी पàी
कने शन पोट4साठy WदलेलX आहे \यावuन आपण पाहताणीच USB3.0 पोट4 ओळखू शकतो.
USB ३.०Vपन कने शन:
USB ३.० यात एकूण ९ Vपन आहेत यातील ४ Vपन USB २.० सारयाच असून फा1ट डाटा
ा0सफर साठy दोन डाटा ा0सफर Vप0सrया जोया वाढा;यात आCया आहेत तसेच एक
ए 1ॉ Eाउं ड Vपन वाढा;यात आलX आहे .
या Vप0स चा वापर कuन आपण जा1त माWहती पाठवू शकतो तसेच ZनरZनरा©या डी;हाईसला
कने ट कu शकतो.
USB ३.० Vपन केबल मधून कशा जातात हे खालXल च»ात दाखवलेले आहे :

USB २ .० सारया डाटा +, डाटा -,पॉवर,Eाउं ड या ४ Vप0स आहेत पण यात SSTX आ(ण
SSRX या दोन ा0समटर आ(ण Yरसी;हरrया दोन जोया आहे त याचा वापर कuन दो0हX
Wदशांनी डाटा ा01फर केला जातो.
आता येणा~या नवीन उपकरणात USB 3.0च असेल.तt ;हा आपणहX आपला 9ड;हाईस =ाय;हर
USB ३.० ला सपोट4 दे xयासाठy कसा सध
ु ाYरत करावा याबÒल पढ
ु े मWहती WदलेलX आहे .
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डहाईस ायहरमधील यु एस बी ३.० ची ब^क ए.ड पोट /? मंग सु वधा :
बCक ए0ड पोÑट 1Xमंग हX नवीन सुVवधा 1पीडने डाटा ा0सफर करxयासाठy खास
पुरVवxयात आलX आहे. यामgये 9ड;हाईस =ाय;हरला ए0ड पोÑट एक »त कuन अनेक डाटा
ा0सफर एकाच वेळी रांगेत पाठवलX जातात. \यामळ
ु े जा1त डाटा एकाच वेळी पाठवला जाऊ
शकतो.
ायहरम8ये समावwट कसे करावे ?
एकदा बफर हा 1Xम Yरंगrया रांगेत (áयु) मgये असतो ते;हा \या 9ड;हाईसला समजते mक
\या 1Xम आय डी चा डाटा ा0सफरसाठy तयार आहे..नंतर 9ड;हाईस हो1टला कोणती 1Xम
1टाट4 करायची याची मWहती दे त.े

यु एस बी ३.० /पेशल

ायहर कोड म8ये पुढ?ल कोड मॉडी9फकेशन केले पा=हजे :
int usb_alloc_streams(struct usb_interface *interface, struct
usb_host_endpoint **eps, unsigned int num_eps, unsigned int
num_streams, gfp_t mem_flags);

आपला 9ड;हाईस =ाय;हरहा API कोल कuन हो1ट कंोलरला मेमरX अलोकेट करxयासाठy
Yर वे1ट करे ल. जेणे कuन =ाय;हर num_streams इतके 1Xम आय डी वापu शकतो.
सारया 1Xम आय डी असणा~या usb_host_endpoint चा अँरे सेटअप करxयासाठy पास
करावा ,सप
ु र 1पीड 9ड;हाईस मधील D\येक ए0ड पोÑट हा आपण जा1तीत जा1त mकती
1Xम आय डी हाताळू शकेल याची मWहती दे तो.
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usb_free_streams() फं शन हे D\येक वेळी काँल करावे लागते.9ड;हाईस =ाय;हर हा
एका ए0ड पोÑटसाठy वरXल API

हा एकदाच वापu शकतो. \यानंतर

usb_free_streams() फं शन वारे काम झाCयावर तो Äz करावा.
नवीन 1Xम आय डी वापरxयास घेणे :
1Xम आय डी “0 “ हा Yरझव4 असतो \यामळ
ु े तो 9ड;हाईस मधील डाटा कTयुZनकेशनसाठy
वापu नये. जर usb_alloc_streams() फं शने N

हX ;हे Cयु Yरटन4 केलX असेल तर

आपण 1Xम नंबर १ ते 1Xम नंबर N इत या 1Xम वापu शकतो.
ल?न करणे :
1Xमचा वापर थांबVवxयाचा असेल तर पुढXल फं शन वापuन कTयुZनकेशन थांबवू शकतो.
void usb_free_streams(struct usb_interface *interface, struct
usb_host_endpoint **eps, unsigned int num_eps, gfp_t mem_flags);

जt;हा =ाय;हर इंटरफेस YरलXज करतो तt ;हा सव4 1Xम आय डी या

डीअलोकेट होतात.

यामळ
ु े जे =ाय;हर 1Xम चा वापर कu शकत नाहXत अशांसाठy ए0ड पोÑट वापरxयास खल
ु े
होतात.
अशा त~हे ने आपण बCक ए0ड पोÑटचे mफचर 9ड;हाईस =ाय;हरमgये वापuन आपण आपCया
यु एस बी ३.० मधन
ू फा1ट डाटा ा0सफर कu शकतो.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग १२ :डहाईस ायहर लॉक:
सीमाफोसB,[युटे स लॉक,ि/पन लॉक.
आपCया संगणकात एकाच वेळी अनेक Dोसेस चालू असतात,ब~याचदा अनेक Úेड एकाच
मेमरXवर काम करत असतात. अशा वेळी जर याचे मँनेजमt ट ;यवि1थतपणे झाले नाहX तर
\या Úेड मgये गत
ुं ा होऊन आपलX स1टXम हँग mकंवा Èँश होऊ शकते.एखादX मेमरX इतर
कोणीहX वापरत नाहX हे पाहून वापरणे व 1वतः तो मेमरX वापरात असताना ती लॉक कuन
ठे वणे यास लाँmकंग mकंवा Tयुrयुअल ए 1 लज
ु न Tहणतात.

लॉmकंग चे दोन Dमुख Dकार पडतात: सीमाफोस4 आ(ण ि1पन लॉक.
समाफोसB:हा लॉक एकच वेळी फ त एकालाच एखादा Yरसोस4 वापu दे तो यास 1लXVपंग लॉक
असेहX Tहणतात.
आपण जt ;हा लॉक करणार आहोत तt ;हा down()Wह कमांड दे णे आपले डाटावरXल काम कuन
घेणे आ(ण काम झाCयावर up() Wह कमांड वापuन सीमाफोर लॉक मधून बाहे र पडणे.आ(ण
पढ
ु Xल कोणाला तो Yरसोस4 खल
ु ा कuन दे णे.
एखाया Dोसेसला एखादा Yरसोस4 हवा असेल आ(ण तो Yरसोस4 जर दस
ु ~या Dोसेस ने लॉक
केला असेल तर तर तो Dोसेस 1वतःला 1लXप मोड मgये टाकते.
जt;हा हवा असलेला Yरसोस4 मोकळा होईल तt ;हा ती Dोसेस 1लXप मधन
ू जागी होते.\यानंतर
सीमाफोर वापuन \या Yरसोस4चा कंोल 1वतःrया तायात घेत.े
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या सीमाफोरचा 1पेशल टाईप Tहणजे [युटे स: हा बायनरX मोड[०/१] मgये काम करत असून
यात

दोनच 1टे ट [लॉक /अनलॉक] मधील ऑपरे शन चालतात.Tहणजेच हा एकावेळी फ त

एकाच टा1क लॉक कu शकतो पण सीमाफोर हे एकवेळी अनेक टा1क हt डल कu शकतात.

•

Dथम हा Tयट
ु े स इZनशयलाईझ करावा लागतो.

•

static DECLARE_MUTEX(my_lock);

•

नंतर तोdown कमांड वापuन लॉक कuन घेणे.

•

डाऊन हा फं शन सीमाफोरची ;हे Cयू एक ने कमी करतो.

•

down(&my_lock);

•

\यानंतर आपले Yरसोस4 वरXल काम कuन घेणे.

•

नंतर up कमांड वापuन लॉक YरलXज करणे.

•

up(&my_lock);

ि/पन लॉक:
समाफोस4 हे एकाच वेळी एखाया Yरसोस4 वर काम करणा~या Dोसेस पासन
ू Yरसोस4 चा बचाव
करतात तर ि1पन लॉक हे 1लXVपंग लॉक नाहXत तर ते आपCया mÈटXकल से शन मेमरXला
इतर DोEाम कडून होणा~या ह1तेपा पासन
ू बचावतात.जर एखाया फं शनला जर लॉक
मळत नसेल तर ती Zतथेच वाट पाहत बसून राहते. यात Dोसेसर ची NOP नो ऑपरे शन Wह
कमांड रन होत राहते. यावेळेस Dोसेसर बाकz काम मारत नाहX Tहणून ि1पन लॉकचा वेळ
कमीतकमी ठे वावा.यामळ
ु े ि1पन लॉक करतानाचे बरे च Dोबेल टाळता येतात.
कन8ल मgये बरे चदा ि1पन लॉक हाच वापरला असतो.जसे mक इंSट हt डलर सारया DोEाम
मgये हा म1त परफॉम40स दे तो.
यात जर दस
ु ~या फं शन ने लॉक मळवलेले असेल तर कोड एका लप
ू मgये जातो \यात तो
सतत लॉक मोकळे झाले का नाहX ते पाहत राहतो यास ि1पन Tहणतात.
या लॉकचा मिCटDोसेसर स1टXममgये फार उपयोग होतो.
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ि1पन लॉक चे फं श0स <linux/spinlock.h>या फाईल मgये 9डफाईन केलेले असतात.
ि1पन लॉक 9ड लेअर पुढXलDमाणे करतात.

•

struct spinlock my_lock;

•

spin_lock_init(&my_spin_lock);

•

ि1पन लॉक हे पढ
ु Xल फं श0स वापuन घेतले जाते.

•

spin_lock(&my_lock);

•

आ(ण पढ
ु Xल फं शन वापuन काढून घेतले जाते.

•

spin_unlock(&my_lock);

•

दस
ु ~या Dोसेस मgये रन होणा~या इंSट पासून आपCया डाटाचा बचाव करxयासाठy
आपण ि1पन लॉक वापu शकतो.

अशा पkतीने आपण 9ड;हाईस =ाय;हर लWहताना वापरxयात येणारे लॉक पWहले.याचा
D\यात वापर कसा करायचा हे आपण संपण
ू 4 यु एस बी DोEमrया भागात WदलेCया यु एस
बी 1केलेटनrया कोडमgये पाहू शकता.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग १३:ड/>ले डहाईस ायहर बे सक.
ि;ह9डओ 9ड;हाईस हे 9ड1Sलेवर दाखवxयासाठy ि;हयुअल आउटपट
ु डाटा तयार करतात.
लन स ि;ह9डओ स1टXम Wह Äेम बफर लेयस4 तयार कuन दे ऊन हाड4वेअर चt जेस वर
9डपt डब
े ल नसणारX स1टXम सVु वधा तयार कuन दे ते.

ि;हडीओ Eाmफ स काड4 चे हाड4वेअर हे वेगवेग©या Dकारचे असते.\यामळ
ु े आपणस वेगवेग©या
हाड4वेअरसाठy वेगवेगळे को9डंग करावे लागू शकते. हा Dोलेम टाळxयासाठy लन समgये Äेम
बफरचा लेयर तयार केला जातो.\याचा वापर कuन अँिSलकेशनमgये कोणताहX बदल न करता
अँिSलकेश0स वेगवेग©या हाड4वेअर वर चालू शकते.
आपण वापरात असलेले काहX वेब ºाऊजर ,ि;हडीओ Sलेयस4 अशी अँिSलकेश0स डायरे ट
Äेमबफर वापuन Eाmफ स हाड4वेअरशी डाटा ा0सफर ऑपरे शन करतात.
ेम बफर क.से>ट:
खालXल च»ात दाखवCया Dमाणे म;ु हX Sलेयर कॉमन Äेम बफर ए. पी. आय. चा वापर
कuन वेगवे©या ि;हडीओ काड4 बरोबर डाटा ा0सफर करतात.यावuन आपणास Äेम बफर चा
फायदा काय आहे ते समजले असेलच.
x-windows सारखी काहX अँिSलकेश0स APIचा वापर न करता डायरे ट हाड4वेअरशी संभाषण
साधू शकतात.
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आपCया टम4नस Vवंडोमgये आपण fbset Wह कमांड WदलX असतात.आपCया Äेमबफर
=ाय;हर माफ4त 9ड1Sलेची सेWटंज आपणास पहावयास मळतील.यात YरझोCयूशन
,mÄ वtसी,टायमंग ,;हWट4 कल संक ,हॉरXझो0टल संक यांची सVव1तर माWहती मळे ल.
ेम बफर API:
Äेम बफर API चा वापर करताना काहX म
ु य डाटा 1 चर माWहत असणे गरजेचे आहे ती
पढ
ु XलDमाणे:
1) struct fb_var_screeninfo.:या 1 चर मgये 9ड1Sले 1Èzनची काहX बदलता
येणा~या गोlटX ठे वलेCया असतात उदा:YरझोCयूशन,मािज4न Wह सेWटंज DोEामर बदलू
शकतो.
2) struct fb_fix_screeninfo :या डाटा 1 चरमgये ि;हडीओ हाड4वेअरची mफ स
माWहती ठे वलेलX असते ; जसे mक Äेमबफर मेमरXचा साईझ,1टाटâगचा अँ=स
े .
3) fb_cmap :हे 1 चर Äेम बफरचा कलर मँप ठरवते.युजर यामाफ4त रे ड,ल,ु Eीन
[RGB]या कलस4 rया संया ठरवू शकतो.
तसेच यात ा0सपर0सी सेट करxयाची Wह सVु वधा आहे.
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ेमबफर ायहर:
आपण आपCया 9ड1Sले बरोबर Äेमबफर =ाय;हरने संभाषण करणार आहोत. यात आपण Äेम
बफर मेमरX लोकेशन बरोबर इंटरअँ ट करणे Tहणजे 9ड1Sले वर Wदसणा~या कंटt टमgये बदल
घडवणे; कारण याच Äेमबफर मेमेरXतील डाटा हा आपणास 1Èzनवर Wदसत असतो.
डाटा / चसB:
struct fb_info :हे Äेमबफर 9ड;हाईस =ाय;हर मधील Dमुख डाटा 1 चर आहे .हे 1 चर
include/linux/fb.h येथे 9डफाईन केलेले असते.
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;
unsigned long screen_size;
/* ... */
/* From here on everything
void *par; /* Private area
};

/* Frame buffer's virtual address */
/* Frame buffer's size */
is device dependent */
*/

वरXल 1 चर मgये आपण शकलेलX 1Èzन mफ स इ0फो,1Èzन ;हेYरएबल इ0फो ,कलर मँप
हे डाटा 1 चर 9डफाईन केले आहे त. तसेच फाईल ऑपरे शनसाठy वापरxयात येणार fb_ops
हे 1 चर सुÒा आहे .1कzन बफरचा साईझ आ(ण बेस अँ=स
े 9डफाईन केले आहेत.
यात आपCया 9ड;हाईसशी Zनगडीत असलेला डाटा हा par या पोÑटरमgये ठे वलेला असतो.
framebuffer_alloc() Wह मेथड वापuन fb_info साठy मेमरX अलोकेट केलX जाते.
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fb_ops हे / चर:
fb_ops हे 1 चर हे Äेम बरफ =ाय;हरसाठy ए0X पोÑट दे तात.पWहले काहX फं शन हे
=ाय;हर फं शन रन होxयास जhरX असतात. तर काहX ऑSशनल असतात हे फं शन
Eाmफ सशी संबधत असतात.fb_ops याचे 1 चर पढ
ु XलDमाणे आहे .
struct fb_ops
{
struct module *owner;
/* =ाय;हर ओपन करणे */
int (*fb_open)(struct fb_info *info, int user);
/* =ाय;हर कोCज करणे */
int (*fb_release)(struct fb_info *info, int user);
/* ;हे Yरएबल 1Èzन इ0फो वापuन 9ड;हाईसचे पेरामीटर ;यव1थीत आहे त का नाहXत ते
चेक करणे.*/
int (*fb_check_var)(struct fb_var_screeninfo *var,
struct fb_info *info);
/* ि;हडीओ कंोलर चे रे िज1टं र सेट करणे*/
int (*fb_set_par)(struct fb_info *info);
/* कलर रे िज1टर पँरामीटर सेट करणे. */
int (*fb_setcolreg)(unsigned regno, unsigned red,
unsigned green, unsigned blue,
unsigned transp, struct fb_info *info);
/* 9ड1Sले लाँक करणे */
int (*fb_blank)(int blank, struct fb_info *info);
/* पढ
ु Xल मेथड या Eाmफ स काड4 चा वापर करतात. */
/* रे टअँगल चौकोनी एYरया हा Vप सेलने भuन घेतो. */
void (*fb_fillrect)(struct fb_info *info,const struct
fb_fillrect *rect);
/* चोकोनाचा काहX भाग एका भागाकडून दस
ु रXकडे कॉपी करxयासाठy */
void (*fb_copyarea)(struct fb_info *info,const struct
fb_copyarea *region);
/* 9ड1Sले वर च» काढxयासाठy */
void (*fb_imageblit)(struct fb_info *info,const struct
fb_image *image);
/* 9ड1Sले रोटे ट करxयासाठy */
void (*fb_rotate)(struct fb_info *info, int angle);
/* 9ड;हाईसशी संबंधत 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 आण सेट करणे:
fb_check_var() :Wह मेथड 9ड;हाईसवर बेसक चेक ऑपरे शन करते ते YरझोCयूशन बीट
पर Vप सेल äया ;हे Cयू चेक करते RGB फोम8ट सेट करते.
fb_set_par():Wह मेथड एल सी डी कंोलरrया

रे िज1टरrया सेWटंग सेट करते.यात मािज4न

सेWटंग येते.तसेच size_reg मgये रे झोCयूशन सेWटंग,आ(ण DMA_REGमgये डी.एम.ए. सेट
केला जातो, याचा वापर डायरे ट मेमरX ए सेस ् साठy होतो.
कलर मोड:
सुडो [psudo] कलर आ(ण å [true]कलर हे दोन Dकराचे कलर मोड आहे त.Vप सेल ;हेCयू
पेा कलर ;हे Cयुला इंडे स केले असता आपण आपCया Äेम बफर मेमरXची जागा वाचवू
शकतो.\यासाठy आपणस आपले हाड4वेअर कलर सेट [palette]ला सपोट4 दे णारे हवे.
एल सी डी मgये १६ बीट /Vप सेल आ(ण RGB565 फोम8ट वापरतात याचा अथ4
fb_check_var() फं शन बीट ऑफसेट ;हे Cयू रे ड, Eीन ,Cयू साठy अनÈ
ु मे ११,५,० असे
घेतात . [०-५ (५): Cयू,५-११(६): Eीन,११-१६[५]:रे ड]
fb_set_par() फं श0स अCफा लt 9ड ंग चा वापर कuन Vप सेल ;हे Cयू आ(ण बँकEाउं ड हे
म स करते.RGB नी एनको9ड ंगसाठy वापरलेलX बीट ले0थ [५+६+५=१६] यास कलर डेSथ
Tहणतात.याचा वापर कuन Äेमबफर =ाय;हर आपCया कॉTSयुटर मधील बट
ु लोगो इमेज
9ड1Sलेवर दाखवतात.
/न लेि.कंग:
fb_blank() हे फं शन 9ड1Sले लेि0कंग आ(ण अन –लेि0कंगला सपोट4 करते.Wह सVु वधा
पॉवर मेनज
े मt ट साठy वापरलX जाते.
आपला 9ड1Sले १० मZनटासाठy लँ क ठे वxयासाठy setterm -blank 10 Wह कमांड
वापरावी.
Wह कमांड CTRL_REG मgये लेि0कंगसाठyची ;हे Cयू सेट कuन fb_blank() हे फं शन
कॉल करते आ(ण 9ड1Sले लtक करते.
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ए सेल?रे टेड मेथड:
ए सेलXरे टेड मेथड या मेथड ि;हडीओ आ(ण Eाmफ सची मोठy मोठy ऑपरे श0स करxयासाठy
वापरतात.
सि1टम मgये 9ड1Sलेवर लt 9डंग ,1े चंग ,बीट मेप मु;ह करणे यासारया गोlटX
करxयासाठy Eाmफ स हाड4वेअर असणे गरजेचे आहे.fb_ops या 1 चर मgये आपण
ए सेलXरे टेड मेथडची ल1ट पWहलX आहे च.
यामgये Eाmफ स काड4 चे 1पेशल सVु वधा आ(ण सध
ु ारणांचा वापर कuन अधक चांगले च»
1Èzनवर पाहता येते.
fb_imageblit() मेथड 9ड1Sलेवर इमेज तयार करते जर आपCया स1टXम मgये Eाmफ स
काड4 नसेल तर फेम बफर =ाय;हर cfb_imageblit() हे \याच मेथड साधे फं शन रन
करतो. हे फं शन पण तेच काम करते पण हे Eाmफ स हाड4वेअर ची पॉवर वापरात
नाहX.आपCया 1Èzनवर बट
ु इमेज आणताना हे फं शन वापरले जाते.
fb_copyarea() हे फं शन 1Èzनचा काहX भाग एका भागाकडून दस
ु रXकडे कॉपी करxयास
वापरले जाते. fb_fillrect()हे फं शन 1कzनचा काहX भाग Vप सेल रे षांनी भारावला जातो.
ेमबफर कडून डायरे ट मेमर? ए सेस :
DMA इंिजन स1टXम मेमरXवuन Äेमचा डाटा घेवून Dोसेसर माफ4त Dोसेस कuन तो
Eाmफ स डाटा 1Èzनवर दाखवला जातो.
9ड1Sले rया YरÄेश रे ट वर DMA चा रे ट अवलंबून असतो.
Äेमबफर कोहरं ट DMA अ सेस राखन
ू ठे वCयासाठy myfb_probe()फं शन मgये
dma_alloc_coherent()मेथड वापरलX जाते.
myfb_set_par() मेथडने DMA चा अ=ेस कंोलरrया DMA_REG या रे िज1टं र मgये
लWहला जातो .
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जt;हा =ाय;हर myfb_enable_controller() फं शन वापuन DMA चालू करतो तt ;हा
कंोलर डायरे ट मेमरX अ सेस चा वापर कuन Vप सेल डाटा Äेमबफर कडून घेऊन
9ड1Sलेवर दाखवतो.
कॉ.ा/ट आण ाईटनेस :
एल सी डी कंोलर CONTRAST_REG रे िज1टर चा वापर कuन कॉ0ा1ट कंोल करतो.
Dोसेसर जनरल पप4ज इ0पट
ु आउटपट
ु लाईनचा वापर कuन ºाईटनेस कंोल करतो.
backlight_device_register() या रे िज1टरचा वापर कuन बेक लाईट कंोल करता येते.
ड/>ले ायहरवर पुढे अयास कर;यासाठ पुढ?ल लंकला भेट या.:

•

लन स Äेमबफर Dोजे टची लंक:

o
•

आपCया लन स सि1टम मधील Äेमबफर =ाय;हरचे लोकेशन:

o
•

www.linux-fbdev.org
drivers/video/*fb.c

Äेमबफर 1केलेटन =ाय;हर:

o drivers/video/*fb.c
ड/>ले ायहर सारांश:
कन8ल इंटरफेससाठy लागणारX 9ड1Sले 9ड;हाईस =ाय;हरची फं श0स पढ
ु XलDमाणे:
register_framebuffer()

Äेमबफर 9ड;हाईस रिज1टर करणे.

unregister_framebuffer()

Äेमबफर 9ड;हाईस मोकळे करणे.

framebuffer_alloc()

fb_info 1 चरसाठy मेमरX अलोकेट करणे.

framebuffer_release()

अलोकेट केलेलX मेमरX मोकळी करणे.

fb_alloc_cmap()

कलर मँप अलोकेट करणे.

fb_dealloc_cmap()

कलर मँप मोकळा करणे

dma_alloc_coherent()

DMA चे मँVपंग कuन मेमरX अलोकेट करणे.

dma_free_coherent()

DMA बफरची मेमरX मोकळी करणे.
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लन स डहाईस ायहर मराठतून :भाग १४:डहाईस ायहर डीबगर =ट>स.
•

आपण आपला 9ड;हाईस =ाय;हर लोड करताना mकं वा वापरताना स1टXम Èेश ,एरर
Vव0डो mकंवा काहXतरX चुकzचे उ\तर मळत असCयास डे;हलपस4ला तो सोडवावा
लागतो.

•

आपCयाला आलेले DोलेTस कोठून आले \याचा अ²यास करxयासाठy डीबगर
वापरतात.

•

पण माया अनुभवानुसार सवा4त चांगले डीबगंग टे ि नक Tहणजे printk
फं शन.printk चा काळजीपव
4 वापर आपणस ब~याच गोlटXंची मWहती दे वू शकतो..
ू क

•

आपण DोEेम लहताना D\येक आउटपुट व सेWटंज printk चा वापर कuन Dदश4त
कu शकता व \या ;हे लू चा वापर कuन न कz कोठून Dोलेम आला ते शोधू शकता.

•

तसेच काम झाCयावर अशा े संग साठy वापरलेले printk कमt ·स दे ऊन लपवू शकता.

•

डीबगंगसाठy पढ
ु Xल टूCस उपलद आहे त.

डाटा ड/>ले डीबगर : ddd

•

लंक : http://www.gnu.org/software/ddd/

•

मWहती : हा डीबगर \याrया डाटा 1 चर Eाफrया hपात दाखवू शकणा~या mफचस4
मळ
ु े Dसk आहे.यात सोस4 कोड आ(ण \याचे इंटन4ल रे िज1टर यांचीहX मWहती 9ड1Sले
होते.
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cा9फकल ड/>ले डीबगर : gdb

•

लंक : https://www.gnu.org/software/gdb/

•

मWहती : यास नु Dोजे ट डीबगरया नावाने दे खील ओळखतात.

•

याचा वापर DोEम रन होताना DोEाममgये आत काय चालू आहे याची मWहती
घेxयासाठy होतो.हा डीबगर आपण बहुतांशी युZन सrया ऑपरे Wटंग स1टXम ;हिज4न
साठy एक चांगला डीबगर Tहणून वापu शकतो.

•

यामgये आपण एखाया कं9डशनरला DोEाम थांबवू शकतो आ(ण \यावेळी काय चालू
आहे \याची मWहती घेवू शकतो.

कनZल cा9फकल ड/>ले डीबगर :kgdb

•

लंक : http://elinux.org/Kgdb

•

मWहती : कन8ल डीबगंगसाठy उ\तम टूल.यामgये आपण चालू कन8लला 1टे प नस
ु ार
रन करणे ºेकपॉÑट टाकणे अशा पkतीने कन8लवर पूण4 कंोल मळवू शकता.आपण
कन8ल जणू काहX एखादे अिSलकेशन डीबग करतोय अशाच पkतीने कu शकता.

•

न4द

: वरXल सव4 डीबगंग टूCसचा वापर कuन आपण अधक चांगCया Dकार

डीबगंग कu शकतो पण हे टूCस वापरxयाआधी ते कॉि0फगर करxयाची गरज असते.

•

हX टूCस शकxयाची उ\तम पkत Tहणजे आपCया स1टXमवर हे टूCस इ01टॉल
करायचे आ(ण गरज लागेल तt ;हा डीबगंग 1टाट4 करायचे.

अशा रXतीने आपण या भागापय¶त लन स 9ड;हाईस =ाय;हर बÒलrया सव4 बेसक गोlटX
शकला आहात.
हे प1
ु तक आपCयाला लन स 9ड;हाईस =ाय;हरrया इ01टॉलेशन पासन
ू DोEामंगrया बेसक
क0सेS·स सोSया आ(ण साgया भाषेत समजन
ू घेxयास न कzच उपयोगी पडले असेल यात
शंकाच नाहX !! सव4 बेसक 9ड;हाईस =ाय;हर यांची मWहती मळाCयानंतर आता म1त
ए 1पYरमt ट करायला सरु वात कuन लन स 9ड;हाईस =ाय;हर ए 1पट4 होxयाrया Wदशेने
पाऊल पढ
ु े टाकxयास आमrयाकडून शुभेrछा !
आपणस हे प1
ु तक कसे वाटले याबÒल ऐकायला मला न कzच आवडेल तसेच आपणस काहX
सुधारणा सच
ु वायrया 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
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