
Létrehoztuk a szükséges RSA kulcspárt és a saját nyil-
vános kulcsunkat a rendszermagkönyvtárba helyeztük.
Készítsük el a foltozott rendszermagot – ne felejtsük el
bejelölni a Module signature checking lehetõséget –, majd
telepítsük. Amint ezt a rendszermagot betöltjük, már csak
a saját kulcsunkkal aláírt modulokat tudjuk betölteni,
úgyhogy óvatosan járjunk el: kizárólag fejlesztõi gépen
használjuk a módszert.

Mi maradt még hátra?
Mint azt a cikkben bemutattuk, számos lépés szükséges a
kulcs elõállításához, a rendszermag aláírásához és a nyílt
kulcs rendszermagba történõ illesztéséhez. Ez ebben a
formában egy meglehetõsen csiszolatlan fejlesztõi projekt.
Amennyiben a rendszermagfejlesztõk és általában a Linux-
közösség számára elfogadhatóbbá szeretnénk tenni, a
lépéseket önmûködõvé kell tenni. Egyszerûbb megoldásra
van szükség az összes modul aláírásához és a nyílt kulcs
kezeléséhez is. A képesség leegyszerûsítésének nyilvánvaló
igénye mellett néhány egyéb elérendõ célt is megfogal-
mazhatunk a projektben:
• Az RSA-kódot általános titkosító keretrendszerbe kell

helyezni, hogy azt más rendszermagmodulok is
használhassák.

• Lehetõvé kell tenni, hogy a rendszermagban egyszerre
több nyílt kulcs is létezhessen, illetve egyetlen gépen
többféle forrásból származó modulok is futtathatóak
legyenek.

• Érdemes egyszerûsíteni az aláírási logikát, hogy a GPG
saját aláírási képességét, esetleg a bsign program meg-
oldását használhassuk az egyedi mod program helyett.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni az Ericsson fejlesztõinek, hogy
elkészítették a digsig nevû programot és rendszermag-
foltot, ezzel téve lehetõvé, hogy GPG-változatukat felhasz-
náljam a rendszermaghoz. Korábban is készítettem ilyet,
de a megvalósítás borzasztó lett; szerencsére kiadták a
megoldásukat, ami nagy segítséget jelentett. A digsig
rendszermagfolt segítségével a felhasználók programokat
írhatnak alá, a rendszermag pedig semmilyen aláíratlan
programot nem fog futtatni. A projektrõl további adatok
a� http://sourceforge.net/projects/disec címen érhetõk el.
Szeretnék továbbá köszönetet mondani alkalmazómnak,
az IBM-nek, amiért lehetõvé tette, hogy a projekten dolgoz-
zak, és Don Marti-nak, aki folyton piszkált, hogy készítsem
el és fejezzem be ezt a cikket.
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Vezérfonal

Greg Kroah-Hartman (greg@kroah.com)
Jelenleg a Linux-rendszerek USB és gyors csatla-
koztatású (PCI Hot Plug) egységei rendszermagba
épített meghajtóprogramjainak a fejlesztõje.
Az IBM-nél dolgozik és rendszermaggal kapcso-
latos kérdésekkel foglalkozik. 

Mint azt a Programvadászatban is írtam, több dolgot is
frissíteni kell, ha a rendszermagnak ezt az új vonalát akarjuk
használni.
Az elsõ ilyen nálam (Debian/GNU Linux Woody) a modconf
program kényszerû frissítése volt. Bizonyára vannak olyanok,
akik emlékeznek még a Potato hiányosságaira a 2.4-es soro-
zat kezelésében – úgy látszik, ez megismétlõdik.
Miután a modullistát üresen találtam, a /etc/apt/sources.list
fájlban kijavítottam a Woody (vagy ha úgy tetszik: a stable)
bejegyzéseket, a SID-re kiadtam az apt-get update, apt-
get install modconf parancsot. Máris csorgott a hálózatról
a program új változata, a telepítés után pedig egycsapásra
megszûnt az elõbb említett gond.
A másik érdekesség számomra az eszközök elnevezése volt,
ezek közül is az PS/2-es egeremé. Az X nem tudott elindulni,
mert nem találta a „Core Pointer”-t, vagyis az egeremet,
ugyanis eredendõen a /dev/psaux volt a beállításfájlban
megadva. Ezt /dev/input/mouse0 -ra kellett kijavítanom.
A frissítés során talán a legfurcsább helyzet akkor áll elõ, ha
elõtte nem initrd-s rendszermagunk volt. (Az initrd egy
a rendszerindításhoz használt memórialemez- (ramdisk) fájl.)
Ha viszont a Debian alatt a gyökérkönyvtárban initrd.img fájlt
találunk, akkor az azt jelenti, hogy valószínûleg az elõzõ
rendszermagunk is initrd-s volt. 

A rendszerbetöltõnkhöz hozzá kell adnunk az alábbi sorokat,
különös tekintettel az initrd-bejegyzésre:
GRUB:
title Debian2.6

root (hd0,2)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda3
initrd /initrd.img

LILO:
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
initrd=/initrd.img

Természetesen mindenki a saját rendszeréhez igazítva
módosítsa a fenti beállításokat .
A felhasznalók biztosan találkozni fognak ilyen, vagy ehhez
hasonló dolgokkal, bármelyik Linux-változatot futtassák is.
Ha elõfordul olyan érdekesség, ami a többi felhasználó
számára is hasznos lehet, kérek midenkit, hogy írja meg
nekem a csontos.gyula@linuxvilag.hu címre.

Csontos Gyula

Frissítés 2.6-os sorozatú rendszermagra
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