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Tietokoneeseen monien erilaisten laitteiden hallintaa varten tietokoneen 

käyttöjärjestelmä tarvitsee ajureita. Ajurien kehityksessä eri käyttöjärjestelmät kuitenkin 

eroavat toisistaan suuresti. Ajurin kehityksen alkuvaiheissa on silti tärkeätä päättää, mille 

käyttöjärjestelmälle ajuri kehitetään. Tässä työssä perehdytään siihen, miten Windows- 

ja Linux 2.8 -pohjaisissa käyttöjärjestelmissä ajurit on toteutettu ja tuodaan esille 

molempien järjestelmien heikkouksia ja vahvuuksia.   



ii 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO ............................................................................................................. 1 

2. LAITEAJURIEN ROOLI ......................................................................................... 2 

2.1 Ajurien käyttökohteita .................................................................................... 2 

2.2 Laiteajurien perustoiminta.............................................................................. 3 

3. LAITEAJURIEN TOTEUTUS ................................................................................. 5 

3.1 Linux .............................................................................................................. 5 

3.1.1 Linuxin moduulit.............................................................................. 5 

3.1.2 Laiteajurit moduuleina ..................................................................... 7 

3.1.3 Linuxin laiteajurit käytännössä ........................................................ 8 

3.2 Windows......................................................................................................... 8 

3.2.1 Plug-and-play-puu ............................................................................ 9 

3.2.2 Device objectit ja driver pairit ....................................................... 11 

4. AJURIEN TOTEUTUKSIEN EROJEN VERTAILU ............................................ 13 

4.1 Rakenteellisten ominaisuuksien vertailu ...................................................... 13 

4.2 Ajurien kehittämisen vertailu ....................................................................... 14 

5. YHTEENVETO ...................................................................................................... 15 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 16 

 

 

  



iii 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Laiteajurin sijainti järjestelmässä. [5] ................................................................ 3 

Kuva 2. Funktioajurin sijainti suodatinajurin ja laitteen välissä. [5] .............................. 3 

Kuva 3. Ohjelmistoajurin sijainti kernelavaruudessa. [5] ............................................... 4 

Kuva 4. PnP-puun rakenne [9] ......................................................................................... 9 

Kuva 5. Tarkempi kuva PnP-puusta [9] ......................................................................... 10 

Kuva 6. Driver pair -ajuri device stackissa. [13] ........................................................... 12 

 



iv 

LYHENTEET JA MERKINNÄT 

DO device object 

FDO function driver object 

Filter DO filter driver object 

INF information file 

IRP I/O request packet 

I/O input/output 

KMDF kernel-mode driver framework 

PCI peripheral component interconnect 

PDO physical device object 

PnP plug-and-play 

UMDF user-mode driver framework 

USB   universal serial bus 

WDM Windows driver model 



1 

1. JOHDANTO 

Kun tietokoneeseen kytketään kiinni laite, ei tietokoneen käyttöjärjestelmä yleensä osaa 

hallita sitä suoraan. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tietokoneen käyttöjärjestelmät 

tukevat ajureita, jotka antavat käyttöjärjestelmälle kyvyn hallita kyseisiä laitteita. 

Ongelma kuitenkin syntyy, kun ajurin kehittäjän täytyy valita, kehittääkö hän ajurinsa 

Windows- vai Linux-käyttöjärjestelmälle. 

Tässä työssä tutkitaan, miten ajurit on toteutettu Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmissä. 

Työssä perehdytään niiden sisäiseen rakenteeseen, siihen, miten ne yhdistetään osaksi 

käyttöjärjestelmää sekä siihen, minkälaista niiden toteuttaminen on ohjelmoijan kannalta. 

Työn tarkoituksena on avartaa ajurien toteutuksien eroja Linux- ja Windows-

käyttöjärjestelmissä, ja auttaa niitä, jotka pyrkivät ohjelmoimaan oman ajurinsa, mille 

käyttöjärjestelmälle ajurin kirjoittaa. 

Työn luvussa 2 selvennetään laiteajurien roolia käyttöjärjestelmässä, sekä tuodaan esille 

erilaisia laitteita, mille ajuri voi olla tarpeen. Luvussa myös tarkastellaan ajurien 

perustoimintaa. Luvussa 3.1 perehdytään ensiksi Linux-käyttöjärjestelmän moduuleihin, 

ja sen jälkeen siihen, miten moduuleita voidaan käyttää ajurien kehityksessä. Luvussa 3.2 

tarkastellaan ajurien toteutusta Windows-käyttöjärjestelmien kannalta. Lopuksi luvussa 

4 vertaillaan käyttöjärjestelmien toteutuksien eroja ja tehdään johtopäätöksiä molempien 

toteutuksien hyvistä ja huonoista puolista. 
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2. LAITEAJURIEN ROOLI 

Tietokoneeseen yhdistettäviä laitteita on monenlaisia. Jokainen tietokoneeseen liitettävä 

laite voi kuitenkin toimia erilaisilla tavoilla, koska niiden käyttötarkoitukset ja 

toimintamenetelmät voivat olla hyvin erilaiset. Koska käyttöjärjestelmään erialisten 

laitteiden toiminnan ohjauksen toteuttaminen on erilaisten laitteiden määrän ja erojen 

takia hyvin epäkäytännöllistä, on parempi toteuttaa se ajurien avulla. [1, luku 6] 

Ajurit ovat tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ulkoisen laitteen välille asetettava 

ohjelmisto, jotka luovat abstraktion ulkoisen laitteen toiminnasta [2, s. 97]. Ne toimivat 

tulkkeina käyttöjärjestelmälle, jottei käyttöjärjestelmän itse tarvitsisi kyetä 

keskustelemaan jokaisen erilaisen laitteen kanssa, mitä siihen saatetaan koskaan kytkeä 

kiinni. Ajurit voivat myös toimia toistensa päällä, hyödyntäen toistensa ominaisuuksia. 

[3, s. 1–3][4] 

Koska ulkoisten laitteiden ajurien pitää kyetä keskustelemaan tietokoneen Input/Output 

(I/O) porttien kanssa, ajurit yleensä sijaitsevat tietokoneen kernelin suojatussa tilassa, niin 

sanotussa kernelavaruudessa. Kernelavaruus on järjestelmän muistissa eristetty osa, joka 

sisältää kaikki käyttöjärjestelmän toiminnan kannalta tärkeät ominaisuudet, joihin 

tavalliset ohjelmat eivät saa koskea. Muistitilaa, johon tavalliset ohjelmat ladataan, 

kutsutaan käyttäjäavaruudeksi.  [3, s. 1–3] 

2.1 Ajurien käyttökohteita 

Laitteet, joita varten ajureita tehdään, voivat olla joko ulkoisia, fyysisesti erillisiä 

laitteistojaan, tai toisia ohjelmistoja. Ulkoiset laitteet voivat olla kytketty tietokoneeseen 

monilla eri tavoilla, joista emolevyn sisäiset korttipaikat ja ulkoiset liittimet ovat 

yleisimmät. [1, luku 6] 

Tavallisimmat laitteet, joihin ajureita tarvitaan, ovat tietokoneeseen liitettävät lisälaitteet, 

kuten hiiret ja näppäimistöt. Koska kullakin valmistajalla voi olla erilaisia ominaisuuksia 

laitteissaan, tulee niitä varten kehittää ajurit, joiden avulla käyttöjärjestelmä kykenee 

käyttämään niitä kunnolla.  Tulostimet myös usein tarvitsevat omat ajurinsa monien 

ominaisuuksiensa takia. 
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2.2 Laiteajurien perustoiminta 

Käytännön esimerkkinä ajurien toiminnasta voidaan kuvitella laite, joka tallentaa dataa. 

Jos jokin ohjelma tietokoneessa haluaa lukea kyseisen laitteen sisältä dataa, sen pitäisi 

tietää, miten kyseistä laitetta hallitaan, sekä sen pitäisi kyetä myös lähettämään sille oikeat 

signaalit laitteen I/O portin kautta. Koska tämän toteutus ei ole käytännöllistä, laitteelle 

kirjoitetaan ajuri ja se asetetaan käyttöjärjestelmän ja I/O laitteiston välille Kuva 1 

esittämällä tavalla. Ajuri tarjoaa ohjelmalle rajapintana funktion lue_dataa(), joka tekee 

tarvittavat operaatiot laitteelle datan hakemista varten. Ajuri sen jälkeen antaa ohjelmalle 

laitteesta saadun datan. [5] 

 

 

Kuva 1. Laiteajurin sijainti järjestelmässä. [5] 

Koska ajureita voidaan myös rakentaa toistensa päälle, on mahdollista käyttää universal 

serial bus (USB) -väylää tai muuta välissä olevaa väylää varsinaisen datan siirron 

yksinkertaistamiseksi. Tällöin laitteen ajurin ei tarvitse keskustella suoraan laitteen 

kanssa, vaan monimutkaiset ja tarkat I/O operaatiot hoitaa sen sijaan USB:n oma ajuri. 

Ajureita, jotka kommunikoivat suoraan laitteen kanssa kutsutaan funktioajureiksi ja 

ajureita, jotka vain käsittelevät funktioajureiden antamaa dataa kutsutaan 

suodatinajureiksi. Funktioajurin ja suodatinajurin asettelua kuvaa Kuva 2. [5] 

 

Kuva 2. Funktioajurin sijainti suodatinajurin ja laitteen välissä. [5] 
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Aiemmin mainittua kuviteltua esimerkkilaitetta voidaan laajentaa esimerkiksi siten, että 

laitteesta haettua dataa pitää myös jollakin tavalla käsitellä ennen kuin sitä voidaan 

käyttää. Tällöin laitteen funktioajuri hakee datan laitteelta itseltään ja sen suodatinajuri 

toteuttaa tarvittavat käsittelyoperaatiot ennen kuin data itse annetaan eteenpäin. 

Koska ajureita voidaan luoda toistensa päälle, voidaan näin myös toteuttaa ajureita, jotka 

ovat täysin luotu ohjelmistojen tai muiden tietorakenteiden käsittelyä varten. Näitä 

ajureita kutsutaan ohjelmistoajureiksi. Yksi tapaus, missä ohjelmistoajurista on hyötyä, 

on jos jokin ohjelma tarvitsee jotakin käyttöjärjestelmän ytimen sisäistä tietorakennetta. 

Niihin ei tavallisella ohjelmalla yleensä ole pääsyä, joten ohjelmistoajuri antaa ajettavalle 

ohjelmalle rajapinnan Kuva 3 tavoin, jota kautta se pääsee käyttöjärjestelmän ytimen 

rakenteisiin käsiksi. [5] 

 

Kuva 3. Ohjelmistoajurin sijainti kernelavaruudessa. [5] 

Ajurien asettelu toistensa päälle antaa käyttöjärjestelmälle mahdollisuudet täten käsitellä 

kaikenlaisia laitteita ja ominaisuuksia, mitä sen tarvitsee. Jotkin yleiset ajurit tulevat 

tietokoneen mukana asennettuna. Monissa tapauksissa käyttäjän tarvitsee kuitenkin 

asentaa tietokoneeseensa ajuri itse. 
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3. LAITEAJURIEN TOTEUTUS 

Lähes kaikki käyttöjärjestelmät ovat nykyään helposti laajennettavissa [4]. Linux ja 

Windows molemmat hyödyntävät tätä ominaisuutta ajurien toteutuksessa. Tässä luvussa 

ajurien toteutusta tarkastellaan käyttöjärjestelmäkohtaisesti tarkemmin. 

Luvussa 3.1 käydään läpi laiteajurien toteutusta Linux-käyttöjärjestelmissä. Siinä 

perehdytään Linux-käyttöjärjestelmän moduuleihin sekä niiden hyödyntämiseen ajurien 

toteuttamisessa. Luvussa 3.2 tarkastellaan laiteajureita Windows-käyttöjärjestelmissä ja 

selvitetään, minkälaisia kehitysympäristöjä Windows tarjoaa ajurien kehittämiseen. Siinä 

myös perehdytään ajurien sisäiseen toteutukseen. 

3.1 Linux 

Linux-käyttöjärjestelmässä ajurien toteutus on hyvin vapaata. Koska käyttöjärjestelmän 

lähdekoodi on avointa, on se dokumentoitu hyvin [6] ja siihen liittyen on kirjoitettu monia 

kirjoja, esimerkiksi D.P. Bovetin ja M. Cesatin Understanding the Linux kernel [4] ja 

Wolfgang Mauererin Professional Linux kernel architecture [7]. Etenkin laiteajurien 

puolesta merkittävää kirjallisuutta on Alessandro Rubinin ja Jonathan Corbetin kirja 

Linux device drivers [3]. Tässä työssä tarkastellaan Linux-käyttöjärjestelmän versiota 2.8. 

Jotta Linux-käyttöjärjestelmän laiteajureihin voidaan tarkemmin perehtyä, tulee ensiksi 

ymmärtää, mitä moduulit Linuxissa ovat, koska Linuxin laiteajurit on toteutettu 

moduuleina [3, s. 6][2, s. 91]. Moduulit mahdollistavat myös muita asioita kuin vain 

laiteajureita, mutta laiteajurit ovat yksi merkittävimmistä asioista, joita moduuleilla 

toteutetaan [3, s. 6]. 

3.1.1 Linuxin moduulit 

Moduuli Linux-käyttöjärjestelmässä on erikseen ladattavissa oleva ohjelmakoodi, jonka 

käyttöjärjestelmä voi ladata tarvittaessa. Kun moduuli on ladattu, siitä tulee osa kerneliä. 

Moduulien helpon ladattavuuden ja helpon laajennettavuuden takia moni osa Linuxin 

ytimen komponenteista on toteutettu moduuleina. Vain sellaisia komponentteja ja 

resursseja, jotka on määritelty kernelin lähdekoodissa, ja täten kovakoodattu siihen ennen 

kernelin koodin kääntämistä, ei voi toteuttaa moduuleina. Moduulit eivät voi muokata 

näitä komponentteja ja resursseja, koska ne ovat jatkuvasti käyttöjärjestelmän käytössä 

muistissa ja niiden muuttaminen ajon aikana kaataisi koko käyttöjärjestelmän. [3, s. 16–

18][4, s. 842] 

Jotta moduulit voisivat toimia osana kerneliä, tulee niiden kyetä ajamaan suojattuja 

komentoja. Tästä syystä Linuxin kernelin moduulit ajetaan kernelavaruudessa [5]. Tämä 



6 

antaa moduuleille oikeudet tehdä lähes mitä vain käyttöjärjestelmän sisällä edellisessä 

kappaleessa mainittuja operaatioita lukuun ottamatta. Kernelavaruudessa ajaminen antaa 

paljon vapauksia, mutta koska moduulilla on silloin pääsy käyttöjärjestelmän 

kriittisimpiin osiin, voi siitä aiheutua ongelmia. Moduulin kaatuminen tai virhetoiminta 

voi täten helposti kaataa koko järjestelmän. [2] 

Linuxin moduulit voivat vaatia toisia moduuleja toimiakseen. Moduuli A saattaisi 

esimerkiksi vaatia toimintaansa varten jonkin moduulin B ominaisuuksista tai funktioista. 

Tällöin on kyseessä moduulien välinen riippuvuussuhde. Moduulit pitävät 

modules_which_use_me- ja module_use-listoillaan kirjaa toisista moduuleista, jotka 

kullakin hetkellä käyttävät kyseistä moduulia. [4, s. 847] Moduuleita varten on myös 

laskuri, joka kertoo, kuinka monta prosessorioperaatiota minäkin hetkenä käsittelee 

kutakin moduulia. Jos moduulin käyttölaskuri ei ole 0 tai moduulia sillä hetkellä tarvitsee 

jokin toinen moduuli, ei moduulia voi poistaa muistista. [4, s. 846]  

Moduulien välisten riippuvuussuhteiden täyttymisestä vastaa modprobe-ohjelma, joka on 

tavallisuudesta poiketen käyttöjärjestelmän ulkoinen ohjelma. Kun ladattava moduuli 

ilmoittaa, että se tarvitsee toisen moduulin toimintaa, jota ei ole ladattu, kernel käynnistää 

modprobe-ohjelman. Se käy tietokoneen tiedostojärjestelmästä läpi, onko vaaditun 

nimistä moduulia olemassa, ja jos se löytää sen, se lataa sen muistiin. Tällöin moduulien 

ei tarvitse huolehtia itse siitä, ovatko niiden tarvitsemat moduulit jo muistissa, ja muistiin 

ei myöskään koskaan ladata moduuleja, joiden vaatimia moduuleja ei voida ladata 

muistiin. [4, s. 850–851] 

Ladatakseen moduulin käyttäjä tai ohjelma ajaa kernelin insmod-ohjelman [8]. Insmod-

ohjelma lukee moduulin nimen, etsii tietokoneen tiedostojärjestelmästä kyseisen 

moduulin koodin ja kutsuu init_module()-järjestelmäkomentoa, joka ajaa 

sys_init_module()-funktion ja antaa sille parametrina alustettavan moduulin koodin, sekä 

muistialueen, johon insmod-komennon parametrit on tallennettu. [4, s. 847] 

Funktion sys_init_module() toiminta on melko monimutkainen. Ajonsa aikana se 

tarkistaa, että käyttäjällä on oikeudet ladata moduuleja, varaa sille tarvittavan muistin 

sekä tarkistaa, että annettu koodi on samaa kuin moduulin tiedostossa oleva koodi. Kun 

funktio on selvittänyt, että kyseessä on oikea moduuli ja että moduulia ei ole vielä ladattu, 

se alkaa alustaa moduulin metadataa, kuten modules_which_use_me-laskuria, sekä 

moduulin käyttölaskureita prosessoreissa. Funktio lopulta rekisteröi moduulin kernel 

objectin, jotta se ilmestyy käyttöjärjestelmän rekistereihin, ja vapauttaa muistin, jota se 

tarvitsi toimintojensa suorittamiseen. Lopuksi funktio asettaa moduulin tilaan 

MODULE_STATE_LIVE ja palauttaa arvon 0. Moduuli on tällöin valmis käyttöön. [4, 

s. 847–849] 

Moduulin poistaminen käytöstä on hyvin samanlainen operaatio kuin moduulin 

lataaminen. Sitä varten on insmod-ohjelmaa vastaava rmmod, joka ensiksi tarkistaa, että 
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kyseinen moduuli on sillä hetkellä ladattuna ja sen jälkeen ajaa delete_module()-

komennon, antaen sille moduulin nimen. [4, s. 849] 

Funktio sys_delete_module() aloittaa toimintansa hyvin samankaltaisesti kuin 

sys_init_module() tutkimalla, onko käyttäjällä oikeudet moduulin poistamiseen. 

Tarkistettuaan, että moduuli on olemassa ja että sitä ei käytä mikään muu moduuli, se 

aloittaa moduulin poistamisen. Poistamisen yhteydessä kaikki muut prosessoriytimet 

jäädytetään, jottei poiston aikana mikään ydin alkaisi käyttää moduulia, koska tämä 

aiheuttaisi virhetilanteen. Kun moduuli on poistettu muistista, funktio poistaa sen muiden 

moduulien modules_which_use_me-listoilta ja vapauttaa sen muistialueet. Lopuksi se 

palauttaa arvon 0, jos virheitä ei tapahtunut.  [4, s. 849–850] 

Moduulia ladattaessa ajetaan moduulia alustava funktio, joka määritellään moduulissa 

funktiolla module_init(). Sen avulla moduuli voi tehdä vaatimian alustusoperaatioita, 

kuten esimerkiksi tietorakenteiden valmistamista tai alkuarvojen asettamista. Jokaisella 

moduulilla täytyy olla alustusfunktio. [2] 

Samankaltaisesti moduulille voidaan myös määritellä funktio, joka ajetaan, kun moduuli 

ollaan poistamassa muistista. Tämä tehdään module_exit()-funktion avulla, joka 

käyttäytyy samalla tavalla kuin module_init(). Aina kun moduuli ollaan poistamassa 

muistista, sys_delete_module() tarkastaa, onko moduulilla exit()-funktiota. [2] 

Näiden funktioiden lisäksi moduuliin voidaan lisätä mitä tahansa funktioita, mitä 

moduulin kehittäjä haluaa. Kun moduuli ladataan muistiin, sen sisältämät funktiot 

ladataan kernelin symbolitauluun, mahdollistaen niiden käytön muualla kernelissä. [3, s. 

28] 

3.1.2 Laiteajurit moduuleina 

Tarkastellessa Linux-kernelin moduuleja laiteajurien kannalta huomataan, että monet 

moduulien ominaisuuksista ovat hyvin hyödyllisiä laiteajurien toteutuksen kannalta. 

Koska niitä voidaan ladata ja poistaa muistista vapaasti, voidaan muistissa pitää vain niitä 

ajureita, joita käyttöhetkellä käytetään. Tämä pienentää muistin turhaa käyttöä. 

Moduulien riippuvuussuhteet myös mahdollistavat ajurien rakentamisen toistensa päälle. 

Linuxilla ajurit toteutetaan moduuleina myös sen takia, että tavalliset ohjelmat eivät 

normaalisti kykene ajamaan I/O-operaatioita. Tämän pakotteen pystyy teknisesti 

kiertämään, mutta se ei ole suositeltavaa. Yksi syy tähän esimerkiksi on, että 

käyttöjärjestelmä saattaa tehdä muistinvaihto-operaatioita käyttäjäavaruudessa olevalle 

muistille ilman varoitusta. Tämä tarkoittaisi sitä, että I/O-operaatiossa tärkeät tarkat 

muistiosoitteet saattaisivat muuttua ohjelman näkökulmasta millä tahansa hetkellä, mikä 

voisi helposti sotkea koko ohjelman toiminnan. [3, s. 17] 



8 

3.1.3 Linuxin laiteajurit käytännössä 

Linuxilla ajurit luovat erityisiä laitetiedostoja (Device special file tai yksinkertaisesti 

device file), joiden kautta ohjelmat voivat päästä ajureihin käsiksi. Ne eivät juurikaan 

ohjelmistojen toiminnan kannalta eroa tavallisista tiedostoista ja niihin päästään käsiksi 

samoilla kirjastoilla kuin tavallisiinkin tiedostoihin. [1, luku 6.2] Linuxilla kaikki 

laitetiedostot voidaan löytää kansiosta /dev/. 

Ukoiset laitteet jaetaan useaan tyyppiin: character, block [1, luku 6.2] ja network [2, s. 

97]. Niiden avulla käyttöjärjestelmä tietää, minkälaisesta laitteesta on kyse. 

Character- ja block-tyyppiset laitteet ovat sarjallisia. Niiden välinen ero on, että 

character-sarjassa ei voi mennä takaisinpäin, kun taas block-sarjassa voi. Block-

tyyppinen laite yleensä esittää kokonaista lohkoa dataa, joka on yleensä järjestetty 

jonkinlaisen tiedonhallintajärjestelmän mukaisesti. [2, s. 98] Block-tyyppiset laitteet siis 

yleensä nimensä mukaisesti kuvastavan jonkinlaista lohkoa dataa, kuten esimerkiksi 

kovalevyä, kun taas character-tyyppiset laitteet lähettävät dataa yhtenä jonona. 

Network-tyyppiset laitteet eroavat siinä, että ne lähettävät dataa pakettien muodossa. Sen 

tyyppiset laiteajurit eivät myöskään välttämättä saa dataa synkronisesti, eli paketit voivat 

saapua ajurille satunnaisessa järjestyksessä. Tästä syystä kernelin täytyy käsitellä ajurin 

vastaanottamaa dataa erityisin keinoin. [2, s. 98] 

Laitetiedostoille annetaan myös kaksi lukua, jotka ovat uniikit jokaiselle ajurille. Nämä 

ovat minor- ja major-numerot. Niiden avulla kernel pystyy erottelemaan jokaisen ajurin 

toisestaan. Major numero erittelee, mikä ajuri on kyseessä. Tämän avulla 

käyttöjärjestelmä tietää, minkä muistissa olevan ajurin avulla kyseistä laitetta voidaan 

käyttää. Minor-numero taas erittelee usean saman ajurin avulla käsiteltävien laitteiden 

välillä. [2, s. 99][1, luku 6.2] 

3.2 Windows 

Windows eroaa Linuxista isoimmilta osin siinä, että sen lähdekoodi ei valtaosin ole 

avointa. Vaikka Microsoft on julkaissut pieniä osia siitä esimerkiksi githubissa [9], on 

suurin osa siitä julkaisematonta. Tämä hankaloittaa ajurien kirjoittamista. Tätä varten 

Microsoft kuidenkin tarjoaa Windowssille monia standardeja ja kehitysympäristöjä, 

joiden avulla kehittäjät voivat valmistaa ajureita ilman tarvetta nähdä järjestelmän 

varsinaista lähdekoodia. 

 

Windowssille ajureita luodessa on käytettävissä kolme erilaista kehitysympäristöä ja 

mallia: user-mode driver framework (UMDF), kernel-mode driver framework (KMDF) 

ja Windows driver model (WDM). UMDF ja KMDF ovat Windows driver foundation 

(WDF) -kehitysympäristön kategorioita, jotka yksinkertaistavat laiteajurien kehittämistä. 
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Microsoft kehitti WDF-kehitysympäristön, koska WDM vaatii monien äärimmäisen 

monimutkaisten toimintojen hallintaa, mikä teki laiteajurien kehityksestä hankalaa.  

UMDF on suunniteltu ajureille, jotka ajetaan käyttäjäavaruudessa, kun taas KMDF on 

suunniteltu ajureille, jotka ajetaan kernelavaruudessa. [10, luku 3] Microsoft suosittelee, 

että ajurit luotaisiin UMDF-kehitysympäristöllä, jos se vain on mahdollista, mutta jos 

ajuri tarvitsee pääsyn käyttöjärjestelmän rakenteisiin, joihin UMDF ei päästä, voi ajurin 

toteuttaa KMDF kehitysympäristössä. Vain jos KMDF ei vieläkään ole riittävä tulisi 

ohjelmoijan kääntyä WDM:n puoleen. KMDF-kehitysympäristön ja WDM-mallin 

käyttöä ei suositella, koska niiden käyttäminen on paljon monimutkaisempaa ja 

haastavampaa, kuin UMDF-kehitysympäristön käyttäminen. [11] 

3.2.1 Plug-and-play-puu 

Kun Windows käynnistyy, se luo kaikista tietokoneeseen kytketyistä laitteista plug-and-

play (PnP) -puun. Puu koostuu monista solmuista, joihin Windows luo kyseistä laitetta 

varten laitepinon (device stack), johon se tallentaa informaatiota laitteesta, sekä sen 

ajureista. Koska jokainen solmu puussa voi olla sekä väylä taikka laite, Windows sen 

jälkeen tarkistaa, onko juuri luotuun solmuun kytketty muita laitteita. Jos laitteita on 

kytketty solmuun, se lisää seuraavaksi ne puuhun. Ajon aikana, jos uusi laite lisätään 

kiinni tietokoneeseen, Windows lisää sen suoraan PnP-puuhun oikeaan kohtaan. PnP-

puun pohjimmaisimpana alkiona on root. Windows täten luo laitteiden ajureista Kuva 4 

mukaisen puurakenteen. [9] 

 

 

Kuva 4. PnP-puun rakenne [9] 
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Jokainen PnP-puun solmu koostuu laitepinosta, joka sisältää useita laiteolioita (device 

object, DO). Yleisimmin jokainen solmu sisältää yhden fyysisen laiteolion (physical 

device object, PDO) ja yhden ajurin sitä varten, mutta siinä voi olla myös useampia 

ajureita. Ne ovat järjestettyinä laitepinoon niin, että solmun PDO on sen pohjalla ja kaikki 

sen ajurit ovat järjestyksessä sen päällä pinossa. Laitepino sisältää aina vähintään yhden 

funktiolaiteolion (function device object, FDO) ja määrittämättömän monta 

suodatinlaiteoliota (filter device object, Filter DO). FDO:t ja Filter DO:t voivat olla 

laitepinossa missä tahansa järjestyksessä, kunhan ne sijaitsevat PDO:n yläpuolella. [9] 

 

Kun PnP-puussa väylälle luodaan useita siihen kytkettyjä solmuja, niiden luoja on väylän 

laitepinon FDO.  Tällöin sama ajuri liittyy kahteen eri laitepinoon. Tätä illustroi kuvassa 

5 Pci.sys, joka toimii sekä PCI-väylän FDO:na, että siinä kiinni olevien laitteiden 

PDO:na. Tämä on PnP-puussa täysin normaalia, ja ajurille, joka luo PDO:n toiselle 

solmulle kutsutaan bussiajuriksi (bus driver). [9] 

 

Kuva 5. Tarkempi kuva PnP-puusta [9] 

Kun laitteelle lähetetään I/O-komento, se paketoidaan I/O request packetiin (IRP). IRP 

sisältää kaiken tarvittavan tiedon I/O-komennosta, mitä ajuri voi tarvita komennon 

suorittamista varten. Kun se lähetetään laitteelle, se ensiksi saapuu laitteen laitepinon 

päällimmäiselle DO:lle. Päällimmäisin DO käsittelee käskyn ja mahdollisesti lähettää sen 

alaspäin laitepinossa. IRP lähetetään niin pitkään alaspäin laitepinossa, kunnes se on 

kokonaan ajettu loppuun. [12] Kun IRP kulkee PnP-puussa alaspäin, jokainen ajuri, joka 

sen käsittelyyn osallistuu, lisätään sen komennon ajuripinoon, jonka tarkoitus on pitää 

kirjaa kaikista ajureista, jotka ovat osallistuneet komennon käsittelyyn. [9] 
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3.2.2 Device objectit ja driver pairit 

Tietorakenne Device Object sisältää tietoa kustakin laitepinon ajurista ja PDO:sta [9]. Se 

sisältää erilaista metadataa ajurista sekä osoittimet ajurin eri funktioihin. Näistä 

tärkeimmät ovat DriverEntry, Unload, AddDevice sekä MajorFunction, joka sisältää 

erilaisia IRP rutiineja. DO:ista FDO toteuttaa funktioajurin ja Filter DO toteuttaa 

suodatinajurin. [13][14] 

 

Funktio DriverEntry ajetaan, kun ajuri ladataan muistiin. Se tekee tarvittavat alustukset 

ajurille. Unload taas on DriverEntryn vastakkainen funktio, joka ajetaan, kun ajuri 

poistetaan muistista. [13] 

 

Funktioista AddDevice on toteutettu hieman eri tavalla kuin muut DO:n funktiot. Toisin 

kuin DriverEntry ja Unload, sitä ei säilytetä Device Objectin sisällä. Sen sijaan, 

AddDevice osoittaa toiseen tietorakenteeseen, joka sen sijaan laajentaa DO:ta. [13] 

 

Funktio MajorFunction sisältää ajurin varsinaisen toiminnan funktiot. Sen sisällä on 

monia rutiineja, jotka käsittelevät eri tyyppisiä IRP:tä. Näihin ajuri asettaa latautuessaan 

osoittimet, jotka osoittavat ajurin varsinaisiin funktiototeutuksiin. Jos arvoa ei niihin 

kuitenkaan aseteta, asetetaan niihin perusasetuksena funktio, joka ilmoittaa, että kyseinen 

komento ei ole laitteelle kelvollinen. [13] 

 

Vuosien mittaan Microsoft alkoi huomata, että monet MajorFunctionin funktioista ovat 

hyvin pitkälti samanlaisia. Esimerkiksi IRP_MJ_PNP, joka ajetaan joka kerta, kun 

järjestelmässä tapahtuu minkäänlaisia plug-and-play tapahtumia, on hyvin monessa 

ajurissa samanlainen. Monet muut funktiot myös ovat hyvin monimutkaisia ja monella 

tavoin vaikeita toteuttaa oikein. Nämä ongelmat hankaloittavat ja hidastavat ajurien 

kehitystä, joten Microsoft kehitti niiden helpottamista varten driver pair mallin. [13] 

 

Driver pair -mallissa ajuri on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on yleensä 

Microsoftin itse tarjoama ja toteuttama osa, joka antaa jokaiselle MajorFunctionin 

funktioista toteutuksen valmiiksi. Toinen osa on taas joko Microsoftin tai laitteen 

valmistajan tarjoama, ja sen tarkoitus on lisätä laitekohtainen toteutus ajuriin. Kun driver 

pair -mallin toteuttama ajuri ajaa MajorFunctionin funktioita, se aina ensiksi pyrkii 

ajamaan IRP komennon ajurin ensimmäisen, yleisen toteutuksen läpi. Jos IRP komento 

vaatii operaatioita, joita ajurin yleinen osa ei kykene suorittamaan, se ohjaa komennon 

ajurin toiselle, laitekeskeiselle osalle. [13]  

 

Driver pair -malli helpottaa ajurien kehitystä paljon, koska ohjelmoijan ei enään tarvitse 

kirjoittaa toteutusta jokaiselle mahdolliselle IRP rutiinille, vaan hän voi vain kirjoittaa 
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toteutukset niille rutiineille ja operaatioille, joita Microsoftin tarjoama yleinen osa ei 

kykene toteuttamaan. Driver pair -mallia toteuttavia ajureita kutsutaan myös 

minidrivereiksi. [13] Jos laitetyypille, jolle ajuria ollaan jo kehittämässä, on jo olemassa 

driver pair -mallin yleinen osa, on ajuri pakko toteuttaa mallin laitekohtaisena osana [11].  

 

 

Kuva 6. Driver pair -ajuri device stackissa. [13] 

Vaikka driver pair -mallia toteuttava ajuri on todellisuudessa kaksi erillistä ajuria, 

tulkitaan ne yhdeksi ajuriksi PnP-puussa. Kuvan 6 tavoin, ne vain tulkitaan olevan osana 

yhtä ja samaa ajuria, tässä tapauksessa laitepinon FDO:ta. 
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4. AJURIEN TOTEUTUKSIEN EROJEN VERTAILU 

Linuxin ja Windowsin laiteajurien toteutukset eroavat toisistaan monilla eri tavoilla. 

Tässä luvussa tarkoituksena on tarkastella ja vertailla, minkälaisia eroja toteutuksien 

välillä on. Luku on jaettu kahteen alilukuun, joissa pohditaan eroja eri näkökulmista. 

Luvussa 4.1 ensiksi vertaillaan ajurien toteutuksia rakenteellisten ominaisuuksien 

kannalta. Siinä tuodaan esille eroja ja samankaltaisuuksia varsinaisen ajurin rakenteesta, 

ajuria ympäröivästä rakenteesta sekä ajurien välisestä kommunikoinnista. Luvussa 4.2 

ajurien toteutuksia vertaillaan ohjelmoijan puolesta, vertaillen dokumentaation 

saatavuutta ja järjestelmän ymmärrettävyyttä, sekä minkälaisia vapauksia järjestelmä 

antaa ohjelmoijalle. 

4.1 Rakenteellisten ominaisuuksien vertailu 

Molemmissa järjestelmissä itse ajurit ovat samankaltaisia. Windowsin luokka 

device_object on verrattavissa Linuxin moduuleihin. Molemmat koostavat ajurin 

keskeisimmän osan. Niiden sisältämissä metodeissakin on samanlaisuuksia. Esimerkiksi 

device_objectin metodi DriverEntry on ajuria alustava funktio, joka ajetaan, kun ajuri 

ensimmäisen kerran ladataan muistiin. Samaa tarkoitusta Linuxin moduuleissa toteuttaa 

funktio init_module(), joka myös ajetaan, kun moduuli ladataan muistiin. Erojakin toki 

on luokkien välillä. Toisin kuin Linuxin kohdalla, Windowsissa ajurit toteuttavat ennalta 

määriteltyjä IRP-rutiineja, jotka toteuttavat ajurin varsinaisen toiminnan, kun taas 

Linuxissa ajurin funktiot integroidaan kerneliin. 

IRP-rutiinien erottaminen ja standardoiminen yhtenäistävät Windowsin ajurien 

rajapintaa. Niiden avulla ajurien rutiinien kutsuminen helpottuu, kun jo entuudestaan 

tiedetään, että ajurilla mitä todennäköisimmin on tietynlaiset IRP-rutiinit valmiina. 

Linuxilla ajurien toiminta on paljon vähemmän standardoitua. Sen sijaan, että niiden 

toiminnallisuus olisi selkeästi määriteltyä, niiden metodit vain lisätään kernelin 

järjestelmäkutsujen sekaan, mikä voi hankaloittaa ajurin käyttöä myöhemmin. 

Kun ajurien määrä kasvaa, niiden välisistä riippuvuussuhteista tulee pitää huolta, etenkin, 

jos ohjelmoija pyrkii ylläpitämään useita samaan aikaan. Windowsin PnP-puu hoitaa 

laitteiden kytkemisen ajon aikana hyvin, mutta PnP-puun rakenne voi helposti olla 

hämmentävä. Koska kukin funktioajuri voi samaan aikaan olla sekä PDO että FDO, tulee 

puun rakenteesta helposti sekava. Linuxin moduulien riippuvuussuhteet toisaalta ovat 

hyvin yksiselitteisiä. Niissä kerrotaan suoraan mitä moduuleja mikäkin moduuli käyttää, 

ja mitkä moduulit käyttävät sitä. 



14 

Käyttöjärjestelmistä Windows on huomattavan paljon vakaampi. Koska Linux yhdistää 

ajurin olemaan osa kerneliä itseään, vakavat virhetilanteet, jotka johtavat ajurin 

kaatumiseen, saattavat kaataa koko käyttöjärjestelmän mukanaan. Windowsilla ajurin 

kaatuminen kaataa pelkästään ajurin itsensä ja kaiken, mikä siihen on PnP-puussa 

kytkeytynyt kiinni. 

4.2 Ajurien kehittämisen vertailu 

Kun ohjelmoija alkaa kehittämään ajuria, ensimmäinen asia, mitä hän tekee, on tutkia, 

miten ajureja kehitetään haluamalleen käyttöjärjestelmälle. Tätä varten Windows tarjoaa 

laajan sivuston [15], mistä ohjelmoija pystyy lukemaan, miten ajurit toimivat Windows-

käyttöjärjestelmissä. Samalta sivustolta ohjelmoija löytää myös dokumentaatiota 

erilaisista järjestelmäkomennoista. 

Linuxilla sama tieto on löydettävissä isolta osin kirjojen muodossa. Vaikka 

kirjallisuudessa Linuxin ajurien toiminnasta sekä moduulien kehittämisestä kerrotaan 

paljon ja kattavasti, tulee kirjojen tieto olemaan helposti vanhentunutta, koska toisin kuin 

verkkosivut, kirjojen päivittäminen ei onnistu yhtä helposti. Hyvänä esimerkkinä tästä on 

juurikin tässä työssä käytetyt asiaan kuuluvat kirjat, jotka käsittelevät Linuxin kernelin 

versiota 2.8. Näihin verraten työtä kirjoitettaessa uusin Linuxin kernelin versio on 4.14. 

Dokumentaatio Linux-kernelistä kuitenkin löytyy internetistä epävirallisen 

dokumentaatioprojektin The linux documentation project [6] muodossa. 

Vaikkakin Windows on suljetun lähdekoodin käyttöjärjestelmä ja Linux on avoimen 

lähdekoodin, on molempien kohdalla ajurien kehittämisestä hyvin tietoa tarjolla. 

Molemmista tiedon löytäminen ei tuota haasteita, vaikka Linuxilla tieto saattaa helposti 

olla vanhentunutta. Molemmista löytyy jatkuvasti päivetetty dokumentaatio, mikä 

helpottaa tiedon löytämistä. 

Vertailua voidaan myös tehdä kehityksen vapauden suhteen. Linuxin kohdalla, koska 

ajurit ovat aina moduuleita, on ajurien kehityksessä paljon vapauksia. Mikään ei estä 

ajuria tekemästä muutakin, kuin vain I/O operaatioita, kun taas Windowsilla jokainen 

ajuri on erityisesti ajuri ja sen tehtävänä on käsitellä IRP-paketteja. Ne ovat myös 

rajoitettu tiettyjen kehitysympäristöjen sisälle, mikä rajoittaa ajurien toimintaa lisää. 

Toisaalta, kun ajurien kehitys on rajoitettu tiettyjen kehitysympäristöjen sisälle, tulee 

koko prosessista virtaviivaistetumpi ja hallitumpi. Avun löytäminen saattaa olla 

helpompaa, jos ongelmia ilmenee, kun koko järjestelmä on selkeästi standardoitu. 

Yleisellä tasolla Windowsille ajurien kehitys ei anna yhtä paljon vapauksia, kuin 

Linuxille ajurien kehittäminen. Tämä puolestaan helpottaa ajurien kehitystä, koska 

ohjelmoijan ei tarvitse ymmärtää käyttöjärjestelmän kernelin sisäistä toimintaa yhtä 

hyvin, mutta toisaalta se myös rajoittaa, mitä kaikkea ajureilla voi loppujen lopuksi tehdä. 
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5. YHTEENVETO 

Tässä työssä tutkittiin laiteajureita Linux 2.8 ja Windows -käyttöjärjestelmissä. Työssä 

perehdyttiin laiteajurien toimintaan, ja siihen, miten kumpikin käyttöjärjestelmä toteuttaa 

laiteajurit. Lopuksi työssä vertailtiin molempia järjestelmiä sekä rakenteen, että 

ohjelmoijan kannalta, tuoden esille vahvuuksia ja heikkouksia. 

Windows ja Linux toteuttavat laiteajurit hyvin eri tavoin. Windowsissa laiteajurit ovat 

tietyssä kehitysympäristössä toteutettuja tietorakenteita, jotka lisätään käyttöjärjestelmän 

kernelin PnP-puuhun, kun ajurin laite kytketään kiinni tietokoneeseen. Linuxin ajurit ovat 

moduuleita, jotka ladataan muistiin, kun laite kytketään kiinni, ja joista tulee sen jälkeen 

osa kerneliä itseään. 

Linux antaa ajurien kehitykselle enemmän vapauksia, koska se ei rajoita sitä, mitä ajurit 

kykenevät tekemään, mutta samalla Linuxilla ajurien kehitys voi olla monimutkaisempaa, 

koska ajurien kehityksessä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Windows toisaalta 

antaa rajatumman, mutta samalla paremmin virtaviivaistetun kehitysympäristön. 
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