Hoe wordt ik Debian/Ubuntu pakketbeheerder?

Wie is die man die hier voor u staat?
Bas van den Dikkenberg
30 jaar
Ben systeem/netwerk beheerder bij
HCC!hobbynet
Hobby's
Computers
Opensource
Geocaching
Gaming
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Wat heb ik nodig om pakket beheerder te worden
GPG key
Launchpad account
PC met Debian testing er op (bij voorkeur 32 en 64 bit )
mentors.debian.org account
Kennis vereisten:
Weten hoe je een pakket compileert
Kennis van editors zoals vi, nano of joe
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Belangrijke bestanden
Originele source file
Het gecomprimeerde bestand met alle source files.
Control file
Dit bestand bevat de afhankelijkheden, de pakketnaam, de maintainer.
Copyright file
Dit bevat de copyright informatie van het pakket dat je aan het maken
bent + de copyrights van de debian directory.
Changelog
Dit bestand bevat verandering die aan het pakkket zijn gedaan.
Dit zijn niet de wijzigingen aan de software.
De rules file
Deze file bevat de commando's om het pakket te compileren.
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Stap 1
Installeer de software die nodig is om Debian pakketten te maken
Het gaat om de volgende pakketten:
build-essential
autoconf
automake
autotools-dev
dh-make
debhelper
devscripts
fakeroot
xutils
lintian
pbuilder
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Stap 2
Pak het pakket uit in directory met als naam PAKKET-VERSIE ( deze schrijf wijze)
Ga directory in die we net hebben gemaakt.
Draai het commando “dh_make -e jouw@email.nl -f ../pakket-123.tar.gz”
Dit commando zorgt er voor dat de debian directory met de vereiste bestanden wordt
aangemaakt.
In deze presentatie gaan we het pakket Ptop bouwen en uploaden in repostory's

Zoals je kan zien heeft dh_make een debian dir gemaakt met daarin de basis bestanden.
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Stap 3 de control file
Nu gaan we de control file invullen.
In de control file geef je aan welke afhankelijkheden het pakket heeft, hoe het pakket
heet, wie de maintainer is, in welke sectie hij thuis hoort, op welke procesor
architectuur het pakket draait. En je geeft een omschrijving van het pakket. In ons geval
ziet de control file er zo uit:
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Stap 4 de copyright file
Ons pakket heeft een bsd licentie
Maar debian files vallen onder de GPL 2 licentie
Omdat copyright files aardig complex zijn verwijs ik u naar:
http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-archive.html#s-pkgcopyright
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Onze copyright file
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Stap 5 een ITP inzenden
Een ITP (Intent to Package) is een bug die je opent op het pakket
Dit doe je door het volgende te mailen naar submit@bugs.debian.org
Package: wnpp
Severity: wishlist
* Package name
: ptop
Version
: 3.6.2
Upstream Author : many
* URL
: http://ptop.projects.postgresql.org/
* License
: Bsd
Description
: PostgreSQL performance monitoring tool akin to top
pg_top is a console-based tool for monitoring a PostgreSQL database.
.
With pg_top you can:
* View currently running SQL statement of a process
* View query plan of a currently running SELECT statement
* View locks held by a process
* View user table statistics
* View user index statistics

Nadat dit je gedaan hebt krijg je een BUG nr terug op je mail. Deze hebben we nodig in
de changelog.
In ons geval is dat #654552
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Stap 6 change log
Om een nieuwe log entry te maken doe je dat als volgt:
Geef het commando 'dch -a -M '.
Dit zorgt er voor dat de template in de editor komt, hier voeren we het bug nr en intial release
in.

Omdat dit de eerste release is, is de changelog vrij eenvoudig.
Als je een nieuwe versie maakt moet je het versie nr ophogen.
Dit kan je het makkelijkste doen met 'dch -i -M'
Dit hoogt automatisch het subversie nr op.
Sluit je de bug, dan neem je als volgt een regel in de change log op:
* changed /var/run to /run (Closes: #659464)
Na het uploaden wordt deze bug automatisch gesloten.
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De rules files
De rules file is de file die bepaalt hoe een pakket wordt gecompileerd.
Standaard ziet een rules file er als volgt uit. Meestal is dit genoeg, voor meer info zie
http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/dreq.en.html#defaultrules
De standaard file ziet er zo uit :
!/usr/bin/make -f
# -*- makefile -*# Sample debian/rules that uses debhelper.
# This file was originally written by Joey Hess and Craig Small.
# As a special exception, when this file is copied by dh-make into a
# dh-make output file, you may use that output file without restriction.
# This special exception was added by Craig Small in version 0.37 of dh-make.
# Uncomment this to turn on verbose mode.
#export DH_VERBOSE=1
%:
dh $@

Voor ptop zijn wat aanpassing nodig maar dat is te diep om hier op in te gaan, lees
daarvoor de eerder genoemde pagina.
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Toepassen van een patch
Om een patch toe te passen, patch je de source code door middel van een patch
commando.
Hierna geef je het commando :
dpkg-source –commit

Nu is de patch toegevoegd aan het debian pakket, dit zou een reden kunnen zijn om het
subversie nr op te hogen.

13

Opruimen
Nu moeten alle niet benodige bestanden worden verwijderd uit de debian folder.
De belangrijkste om weg te gooien zijn .EX en .ex files
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Source pakket bouwen
Om het source pakket te bouwen moet je GPG sleutel geladen zijn.
Let op dat in de control file de naam van de maintainer exact overeen komt met die in de
control file.
Het source pakket moet gebouwd worden met het volgende commando in de source
directory:
debuild -S -sa -k{KEYid}
Een directory lager zijn nu een paar bestanden gemaakt.
Voer het volgende commando uit om het source pakket te controleren om te kijken of hij
aan alle eisen voldoet. Dit doe je als volgt:

root@Builder:/home/bas/build/ptop# lintian -IE --pedantic --show-overrides --color auto
ptop_3.6.2-5_source.changes
warning: the authors of lintian do not recommend running it with root privileges!
root@Builder:/home/bas/build/ptop#
Als het goed is krijg je geen output, zo wel zit ergens een fout. Door even Google te
gebruiken kan je vaak meteen zien waar de fout zit.
Kopieer vervolgens alle bestanden even in een aparte map
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Deb pakket bouwen
Nu het source pakket in orde is gaan we het .deb pakket maken.
Dit doe je als volgt:
dpkg-buildpackage -rfakeroot -k{keyid}
Als dit suc6 vol is gegaan dan moeten we hier ook weer een controle op doen.
Dit doe je als volgt:
root@Builder:/home/bas/build/ptop/ptop-3.6.2# lintian -IE --pedantic --showoverrides --color auto ../ptop_3.6.2-5_amd64.changes
warning: the authors of lintian do not recommend running it with root privileges!
root@Builder:/home/bas/build/ptop/ptop-3.6.2#

Dan moet nu alles aangeboden worden bij debian.
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Packet aanbieden bij debian
Voor het volgende ga ik er van uit dat je een account hebt aangemaakt bij
mentors.debian.org, en dat je je GPG key hebt toegevoegd aan je account.
Ga naar de directory waar we daarstraks de source bestanden apart hebben gezet en
geef het volgende commando: dput mentors ptop_3.6.2-5_source.changes
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Demo pakket klaar zetten op mentors pagina
Live demo op http://mentors.debian.net/
Nu moet een RFS (Request for sponsorship) ingediend worden.
Dit is een verzoek om een lid van de debian community met upload rechten te vragen jouw pakket te uploaden in
debian repo's. Zo'n verzoek stuur je ook weer naar submit@bugs.debian.org
Dit ziet er als volgt uit:

Package: debian-mentors
Severity: normal
Dear mentors,
I am looking for a sponsor for my package "ptop".
* Package name
: ptop
Version
: 3.6.2-5
Upstream Author : PostgreSQL team
* URL
: http://ptop.projects.postgresql.org/
* License
: BSD
Section
: misc
It builds those binary packages:
ptop - PostgreSQL performance monitoring tool akin to top
To access further information about this package, please visit the following URL:
http://mentors.debian.net/package/ptop
Alternatively, one can download the package with dget using this command:
dget -x http://mentors.debian.net/debian/pool/main/p/ptop/ptop_3.6.2-5.dsc
Changes since the last upload:
ptop (3.6.2-5) unstable; urgency=low
* applyed patch #1011146 (closes: #594077)
* Adopted packages (closes: #654552)
* fixed lintian warnings
-- Bastiaan Franciscus van den Dikkenberg <bas@dikkenberg.net> Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 +0100
I would be glad if someone uploaded this package for me.
Kind regards,
Bas van den Dikkenberg

Dan is het nu afwachten tot je sponsor het pakket upload.
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Als pakket is geupload het pakket in ubuntu repo
plaatsen
Nadat je pakket geaccepteerd is en geupload is, kan je hier de status in de gaten houden
https://buildd.debian.org/status/package.php?p=ptop
Als het pakket gebouwd is een status 'installed' heeft op meerdere plekken gaan we vanaf ubuntu
installatie een sync request doen.
Ook hier ga ik er van uit dat je een werkend launchpad account hebt.
Zorg er voor dat je het pakket ubuntu-dev-tools hebt geïnstalleerd
Draai dan het commando :
requestsync ptop quantal -d sid
Demo: start syncen van BURP naar ubuntu
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Handige links
http://www.webupd8.org/2010/01/how-to-create-deb-package-ubuntu-debian.html
(handleiding maken van deb pakket)
http://www.debian.org/devel/wnpp/
(lijst met pakketten die geadopteerd moeten worden of verzoeken om pakket te maken)
http://www.debian.org/doc/debian-policy/
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Vragen ?
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