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Змiст

Ubuntu Packaging Guide

Welcome to the Ubuntu Packaging and Development Guide!
This is the official place for learning all about Ubuntu Development and packaging. After reading this guide
you will have:
• Heard about the most important players, processes and tools in Ubuntu development,
• Your development environment set up correctly,
• A better idea of how to join our community,
• Fixed an actual Ubuntu bug as part of the tutorials.
Ubuntu — не лише вiльна операцiйна система з вiдкритим джерельним кодом, її платформа також
є вiдкритою й забезпечує прозорiсть розробки. Можна легко отримати джерельний код для кожного
окремого компонента, й кожну окрему змiну у платформi Ubuntu можна перевiрити.
Це означає, що Ви можете прийняти активну участь у її покращеннi, й спiльнота розробникiв платформи Ubuntu завжди зацiкавлена у залученнi нових участникiв.
Ubuntu також є спiльнотою чудових людей, що вiрять у те, що проґрамне забезпечення має бути
вiльним та доступним для усiх. Участники спiльноти вiтають Вас й бажають, щоб Ви теж до них
приєдналися. Ми бажаємо, щоб Ви приймали участь у нашiй працi, задавали питання, робили Ubuntu
лiпшою разом з нами.
Якщо в Вас виникнуть складнощi: не хвилюйтеся! Прочитайте роздiл про комунiкацiю, й Ви дiзнаєтеся,
як легко зв’язатися з рештою розробникiв.
Цей посiбник складається з двох роздiлiв:
• Перелiк статтей, заснованих на певних завданнях, якi Вам можливо знадобиться виконати.
• Набiр статтей бази знань, у яких детальнiше розглядаються використовуванi нами iнструменти
й робочi процеси.
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Статтi

1.1 Вступ у розробку Ubuntu
Ubuntu складається з тисяч рiзних компонентiв, написаних великою кiлькiстю мов проґрамування.
Кожен компонент — бiблiотека, засiб або графiчний застосунок — доступний у виглядi пакунку джерельного коду. Пакунки джерельних кодiв у бiльшостi випадкiв складаються з двох частин: сам джерельний код i метаданi. Метаданi включають у себе залежностi пакунку, iнформацiю про авторське
право i лiцензiю, а також iнструкцiї зi збирання пакунку. Пiсля того, як пакунок джерельних кодiв
скомпiльований, у процесi збирання ми отримаємо двiйковi пакунки, що є .deb файлами, якi користувачi можуть встановити.
Кожного разу, коли виходить нова версiя додатку, або коли хтось вносить змiни у джерельний код
пакунку, що входить у склад Ubuntu, пакунок з джерельним кодом повинен бути завантажений на
збiрочнi комп’ютери Launchpad для компiлювання. Готовi бiнарнi пакунки потiм потрапляють у сховище ПЗ та його дзеркала у рiзних країнах. URL в /etc/apt/sources.list є посиланнями на сховище
або його дзеркал. Кожного дня збираються образи для рiзних версiй Ubuntu. Вони можуть бути використанi у рiзних умовах. Є образи, якi можна записати на USB-носiї або на DVD-диски, образи,
якi можна використовувати для мережевого завантаження й є образи, призначенi для встановлення
на телефон або планшет. Ubuntu, серверна версiя Ubuntu, Kubuntu й iншi гiлки мають специфiчний
перелiк необхiдних пакункiв, якi потрапляють в образ. Це образи, якi потiм використовуються для
перевiрки встановлення й забезпечують зворотнiй зв’язок для подальшого планування випуску.
Розробка Ubuntu дуже залежить вiд поточної фази циклу випуску. Ми випускаємо нову версiю Ubuntu
щопiв-року, що можливо лише завдяки тому, що ми встановлюємо точнi дати «заморожування». При
досягненнi кожної дати заморожування очiкується, що розробники будуть вносити рiдшi та менш значущi змiни. Заморожування нових функцiй (feature freeze) — це перша велика дата заморожування, що
приходить пiсля проходження першої половини циклу розробки. На цьому етапi новi функцiї повиннi
бути переважно зреалiзованi. У залишкову частину циклу має бути зосередженя на виправленнi вад.
Пiсля цього «заморожується» користувацький iнтерфейс, потiм документацiя, ядро й тощо, пiсля чого
випускається бета-версiя (beta release), яка iнтенсивно тестується. Пiсля того, як випущена бета-версiя,
виправляються лише критичнi помилки, й випускається release candidate, який, якщо вiн не мiстить
серйозних помилок, стає у подальшому кiнцевим випуском.
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Тисячi пакункiв джерельного коду, мiльярди рядкiв коду, сотнi розробникiв потребують бiльше спiлкування й планування для пiдтримування високих стандартiв якостi. На початку й у серединi кожного
циклу випуску органiзовується Ubuntu Developer Summit, де розробники та участники збираються разом, щоб планувати новi функцiї у наступних випусках. Кожна функцiя обговорюється зацiкавленими
сторонами, i складається специфiкацiя, що мiстить детальну iнформацiю про початковi припущення,
реалiзацiї, внесення необхiдних змiн у iншi пакунки, про тестування тощо. Усе це робиться прозоро
й вiдкрито, тож Ви можете взяти участь вiддалено, подивитися видивотрансляцiю, поспiлкуватися з
участниками та пiдписатися на специфiкацiї, щоб завжди знати про те що вiдбувається.
Втiм на нарадi можуть бути обмiркованi не усi змiни, оскiльки Ubuntu залежить вiд змiн, що вносяться
у iншi проєкти. Тому участники розробки Ubuntu залишаються постiйно на зв’язку. Бiльшiсть команд
або проєктiв використовують окремi перелiки розсилки, щоб уникнути бiльшого потоку не пов’язаних з їх спецiялiзацiєю листiв. Для бiльш безпосереднього координування розробники i добровiльнi
участники використовують Internet Relay Chat (IRC). Усi оговорення є вiдкритими та публiчними.
Ще одним важливим iнструментом зв’язку є звiти про вади. Якщо у пакунку або частинi iнфраструктури виявлена помилка, звiт про неї вiдправляється на Launchpad. У цьому звiтi зiбрана уся iнформацiя,
й при необхiдностi вiдомостi про важливiсть, статус помилки, та особа призначена для її усунення
оновлюються. Це робить звiт про ваду ефективним засобом вiдстежування помилок у пакунках або
проєктах й оптимiзацiї робочого навантаження.
Велика частина доступних в Ubuntu проґрам створена не самими розробниками Ubuntu. Багато з
проґрам написанi розробниками з iнших проєктiв з вiдкритим джерельним кодом, а потiм iнтегрованi в
Ubuntu. Такi проєкти прийнято називати «апстрiмом» (вiд англ. upstream — угору за течiєю), оскiльки
їх джерельний код вливається в Ubuntu, де ми «просто» iнтегруємо його у систему. Зв’язок з апстрiмом
дуже важливий для Ubuntu. Не лише Ubuntu отримує проґрамний код з апстрiму, але й апстрiм
отримує вiд користувачiв Ubuntu(й iнших дистрибутивiв) звiти про вади та латки.
Найважливiшим апстрiмом для Ubuntu є Debian. Debian — це дистрибутив, на якому заснована Ubuntu,
й саме там створенi багато iнженерних рiшень, що стосуються iнфраструктури пакункiв. За традицiєю,
в Debian для кожного окремого пакунку завжди є супроводжуючий (мейнтейнер) або окрема група
супроводу. В Ubuntu теж є команди, зацiкавленi у роботi над пiдмножиною пакункiв й, зрозумiло,
кожен розробник має власну область компетенцiї, але участь (i права завантаження змiн) зазвичай
доступнi будь-кому, хто продемонструє здатнiсть та бажання працювати.
Внести змiну в Ubuntu новому участнику не так складно, як здається, й це може бути вельми корисним
досвiдом. Це дозволяє не лише навчитися чомусь новому й захоплюючому, але й подiлитися своїм
вирiшенням проблеми з мiльйонами iнших користувачiв.
Розробка вiдкритого проґрамного забезпечення вiдбувається у розподiленому свiтi, у якому у розробникiв можуть бути рiзнi цiлi й рiзнi областi iнтересiв. Наприклад, може бути так, що окремий апстрiм
зацiкавлений у роботi над великим нововведенням, в той час як Ubuntu, внаслiдок тiсного розкладу
релiзiв, бiльше зацiкавлена у випуску стабiльної версiї, у якiй лише виправленi деякi вади. Тому ми
використовуємо «Ubuntu Distributed Development», де робота над кодом ведеться у рiзних гiлках, якi
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потiм зливаються один з одним пiсля перевiрки коду й достатньої кiлькостi обговорень.

У приведеному вище прикладi має сенс включити в Ubuntu iснуючу версiю проєкту, зробити виправлення вад, додати їх у апстрiм для наступного випуску проєкту й включити його (якщо вiн до цього
придатний) у наступний випуск Ubuntu. Це буде найкращим компромiсом i ситуацiєю у якiй виграють
обидвi сторони.
Щоб виправити помилку в Ubuntu, потрiбно спочатку отримати джерельний код пакунку, попрацювати
над його виправленням, забезпечити свою роботу документацiєю, щоб iншим розробникам та користувачам було легко зрозумiти, що саме Ви зробили, а потiм зiбрати пакунок й протестувати його. Пiсля
того, як Ви протестували змiнений пакунок, можна запропонувати включити його у поточний розроблюваний релiз Ubuntu. Розробник з правом завантаження перевiрить Ваш пакунок й потiм iнтегрує
його в Ubuntu.

При спробi знайти вирiшення корисно перевiрити, чи вiдомо про проблему, над якою Ви працюєте в
апстрiмi, й чи не знайдено там вже її можливе вирiшення. Якщо нi, зробiть усе можливе, щоб вирiшити
проблему спiльними зусиллями.
Додатковi кроки, якi Ви можете зробити, — це адаптування Вашої змiни для попереднiх пiдтримуваних
випускiв Ubuntu й вiдправлення її в апстрiм.
Найважливiшими вимогами для успiшної розробки в Ubuntu є: вмiти «примушувати речi знову працювати», не боятися читати документацiю й задавати питання, бути командним гравцем та мати певну
схильнiсть до роботи детектива.
Good places to ask your questions are ubuntu-motu@lists.ubuntu.com and #ubuntu-motu on freenode..
You will easily find a lot of new friends and people with the same passion that you have: making the world
a better place by making better Open Source software.

1.2 Пiдготовка
Iснує декiлька речей, якi потрiбно зробити перед початком розробки в Ubuntu. Ця стаття допоможе
Вам пiдготувати комп’ютер до роботи з пакунками й вiдправцi Ваших пакункiв на платформу хостингу
Ubuntu — Launchpad. Ось що ми розглянемо:
• Встановлення проґрам для роботи з пакунками. Вони включають у себе:
– специфiчнi для Ubuntu засоби створення пакункiв
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– криптографiчну проґраму, яка дозволить iншим переконатися, що робота виконана саме
Вами
– додатковi проґрами шифрування, що забезпечують безпечне передавання файлiв
• Створення й налаштування облiкового запису на Launchpad
• Налаштування Вашого середовища розробки для полегшення локальної збiрки пакункiв, взаємодiї з iншими розробниками й вiдправки Ваших змiн на Launchpad.
Примiтка: Рекомендується виконувати роботу зi створення пакункiв у поточнiй розроблюванiй версiї
Ubuntu. Це дозволить Вам тестувати змiни у тому ж середовищi, у яке вони у дiйсностi потiм будуть
внесенi.
Don’t want to install the latest development version of Ubuntu? Spin up an LXD container.

1.2.1 Встановлення базового проґрамного забезпечення для створення пакункiв
There are a number of tools that will make your life as an Ubuntu developer much easier. You will encounter
these tools later in this guide. To install most of the tools you will need run this command:
$ sudo apt install gnupg pbuilder ubuntu-dev-tools apt-file

Ця команда встановить такi проґрами:
• gnupg – GNU Privacy Guard мiстить iнструменти, якi знадобляться для створення криптографiчного ключа, за допомогою якого Ви будете пiдписувати файли, якi бажаєте завантажити на
Launchpad
• pbuilder – iнструмент для створення готових до подальшого розповсюдження збiрок пакункiв у
чистому та iзольованому середовищi.
• ubuntu-dev-tools (i його безпосередня залежнiсть devscripts) – набiр iнструментiв, що спрощують багато завдань зi створення пакункiв.
• apt-file надає простий спосiб знайти двiйковий пакунок, що мiстить заданий файл.
Створення ключа GPG
GPG — абревiятура для GNU Privacy Guard, реалiзуючого стандарт OpenPGP, який дозволяє пiдписувати та шифрувати повiдомлення й файли. Це корисно у рядi ситуацiй. У нашому випадку важливо,
що Ви можете використовувати свiй ключ для пiдписування файлiв, щоб можна було переконатися,
що саме Ви з ними працювали. Якщо Ви завантажите пакунок джерельного коду на Launchpad, вiн
буде прийнятий лише у тому випадку, якщо можна точно визначити, хто саме вiдправив пакунок.
Щоб згенерувати новий ключ GPG, наберiть:
$ gpg --gen-key

GPG спочатку спитає, який тип ключа Ви бажаєте створити. Типовий вибiр (RSA и DSA) цiлком
влаштує. Далi вiн спитає вказати розмiр ключа. Типовий розмiр (на цей час 2048) влаштує, але 4096
надiйнiше. Далi, проґрама спитає, чи бажаєте Ви, щоб термiн дiї ключа вийшов через якийся час.
Безпечнiше вiдповiсти “0”, що означає, що термiн дiї не сплине нiколи. Останнє питання буде про
Ваше iм’я та адресу електронної пошти. Просто виберiть адресу, якою Ви користуєтеся при розробцi
Ubuntu, додатковi адреси можна буде додати потiм. Додавати коментар не обов’язково. Пiсля цього
потрiбно вказати надiйне парольне гасло (парольне гасло — це просто пароль, у якому дозволяється
використовувати пробiли).
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Тепер GPG створить для Вас ключ, що може зайняти певний час. Для його створення знадобляться
випадковi байти, тому буде просто чудово, якщо Ви задасте своїй системi якусь роботу. Порухайте
вказiвник мишi, наберiть декiлька абзацiв будь-якого тексту, завантажте будь-яку веб-сторiнку.
Коли процес буде завершено, Ви отримаєте повiдомлення типу такого:
pub
uid
sub

4096R/43CDE61D 2010-12-06
Key fingerprint = 5C28 0144 FB08 91C0 2CF3 37AC 6F0B F90F 43CD E61D
Daniel Holbach <dh@mailempfang.de>
4096R/51FBE68C 2010-12-06

У даному випадку, 43CDE61D — це iдентифiкатор ключа (key ID).
Потiм потрiбно завантажити вiдкриту (public) частину Вашого ключа на сервер ключiв, щоб усi могли
iдентифiкувати повiдомлення i файли, як вiдправленi Вами. Для цього уведiть:
$ gpg --send-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com <KEY ID>

Ця команда вiдправить Ваш ключ на сервер ключiв Ubuntu, а мережа серверiв ключiв автоматично
синхронiзує ключ мiж собою. Пiсля того, як ця синхронiзацiя завершиться, Ваш пiдписаний вiдкритий
ключ буде готовий для засвiдчення зробленого Вами вкладу в усьому свiтi.
Створення ключа SSH
SSH або Secure Shell — це протокол, який дозволяє безпечно обмiнюватися даними мережею. Звичайною
практикою є використання SSH для доступу й вiдкриття командної оболонки на iншому комп’ютерi
й для безпечної пересилки файлiв. З нашою метою ми переважно будемо використовувати SSH для
безпечної вiдправки пакункiв джерельного коду на Launchpad.
Щоб згенерувати ключ SSH, уведiть:
$ ssh-keygen -t rsa

Типове iм’я файлу цiлком влаштує, тож можете залишити його як є. З метою безпеки настiйно рекомендується вказати парольне гасло.
Налаштування pbuilder
pbuilder дозволяє локально збирати пакунки на Вашому комп’ютерi. Вiн слугує декiльком цiлям:
• Збiрка буде виконана у мiнiмальному й чистому середовищi. Це дасть можливiсть переконатися,
що збiрку вдастся успiшно вiдтворити й на iнших комп’ютерах, але при цьому допоможе уникнути
змiн у Вашiй локальнiй системi
• Зникає необхiднiсть у локальному встановленнi усiх збiрочних залежностей
• Можна налаштувати декiлька екземплярiв для рiзних випускiв Ubuntu i Debian
Налаштувати pbuilder дуже просто. Наберiть
$ pbuilder-dist <release> create

where <release> is for example xenial, zesty, artful or in the case of Debian maybe sid or buster. This will
take a while as it will download all the necessary packages for a “minimal installation”. These will be cached
though.
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1.2.2 Пiдготовка до роботи з Launchpad
Пiсля того, як базова локальна конфiгурацiя створена, наступним кроком буде налаштування системи
для роботи з Launchpad. У цьому роздiлi ми сфокусуємося на таких питаннях:
• Що таке Launchpad й як створити облiковий запис на Launchpad
• Завантаження Ваших ключiв GPG та SSH на Launchpad
• Configure your shell to recognize you (for putting your name in changelogs)
Вiдомостi про Launchpad
Launchpad є центральним елементом iнфраструктури, що використовується нами в Ubuntu. Вiн зберiгає не лише нашi пакунки й наш код, але й такi речi, як переклади, звiти про вади, а також iнформацiю
про людей, що працюють над Ubuntu i їх приналежнiсть до рiзних команд. Ви можете також використовувати Launchpad, щоб оголосити пропонованi Вами виправлення й попрохати iнших розробникiв
Ubuntu перевiрити та пiдтримати їх.
Вам потрiбно буде зареєструватися на Launchpad та надати певну мiнiмальну кiлькiсть iнформацiї про
себе. Це дозволить Вам стягувати або вiдправляти джерельний код, вiдправляти звiти про вади тощо.
Крiм хостингу Ubuntu, Launchpad може надавати мiсце для будь-якого вiльного проґрамного проєкту.
Додаткову iнформацiю дивiться на Довiдкових вiкi-сторiнках Launchpad
Створення облiкового запису на Launchpad
Якщо в Вас ще немає облiкового запису на Launchpad, Ви легко можете створити його. Якщо
облiковий запис є, але Ви не пам’ятаєте свiй Launchpad ID, його можна дiзнатися, зайшовши на
https://launchpad.net/~ i поглянувши на частину пiсля ~ в URL.
При реєстрацiї на Launchpad Вас попрохають вибрати вiдображуване iм’я. Рекомендується вказати
тут Ваше справжнє iм’я, щоб Вашi колеги - розробники Ubuntu могли краще з Вами познайомитися.
При реєстрацiї нового облiкового запису Launchpad вiдправить Вам листа з посиланням, яке потрiбно
вiдкрити у оглядачi тенет, щоб пiдтвердити вказану Вами адресу електронної пошти. Якщо Ви не
отримали листа, перевiрте теку небажаної пошти (спаму).
Довiдкова сторiнка нового облiкового запису на Launchpad мiстить додаткову iнформацiю про процес
та додатковi налаштування, якi можна зробити.
Завантаження Вашого ключа GPG на Launchpad
Спочатку потрiбно отримати вiдбиток та iдентифiкатор ключа.
Щоб взнати свiй вiдбиток ключа GPG (fingerprint), наберiть:
$ gpg --fingerprint email@address.com

й Ви побачите щось типу:
pub
uid
sub

4096R/43CDE61D 2010-12-06
Key fingerprint = 5C28 0144 FB08 91C0 2CF3 37AC 6F0B F90F 43CD E61D
Daniel Holbach <dh@mailempfang.de>
4096R/51FBE68C 2010-12-06

Потiм виконайте цю команду для вiдправки Вашого ключа на сервер ключiв Ubuntu:
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$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-keys 43CDE61D

де 43CDE61D слiд замiнити на Ваш iдентифiкатор ключа (вiн у першому рядку виводу попередньої
команди). Тепер можна iмпортувати свiй ключ на Launchpad.
Зайдiть на https://launchpad.net/~/+editpgpkeys й скопiюйте данi з рядка «Key fingerprint» у текстове
поле. У наведеному вище прикладi це буде 5C28 0144 FB08 91C0 2CF3 37AC 6F0B F90F 43CD E61D.
Потiм клацнiть «Import Key».
Launchpad скористається вiдбитком ключа для перевiрки наявностi Вашого ключа на серверi ключiв
Ubuntu й, у випадку успiху, вiдправить Вам зашифроване повiдомлення електронної пошти, з пропозицiєю пiдтвердити iмпорт ключа. Перевiрте свою пошту й прочитайте листа, отриманого з Launchpad.
Якщо Ваш клiєнт електронної пошти пiдтримує шифрування OpenPGP, вiн запропонує увести пароль, який Ви вибрали при створеннi ключа GPG. Уведiть пароль, потiм клацнiть на посиланнi, аби
пiдтвердити, що цей ключ належить Вам.
Launchpad шифрує пошту, використовуючи Ваш публiчний ключ, тож Ви зможете переконатися, що
ключ Ваш. Якщо Ви користуєтеся поштовим клiєнтом Thunderbird, який використовується в Ubuntu
типово, для дешифрування повiдомлення можете встановити доповнення Enigmail. Якщо Ваша поштова проґрама не пiдтримує шифрування OpenPGP, скопiюйте зашифрований вмiст листа у буфер
обмiну, наберiть у термiналi gpg й вставте вмiст листа у вiкно термiналу.
Повернувшись на сайт Launchpad, скористайтеся кнопкою «Confirm», щоб Launchpad завершив iмпорт
Вашого ключа OpenPGP.
Додаткову iнформацiю можна знайти на https://help.launchpad.net/YourAccount/ImportingYourPGPKey
Завантаження Вашого ключа SSH на Launchpad
Вiдкрийте у оглядачi тенет https://launchpad.net/~/+editsshkeys, а у текстовому редакторi файл
~/.ssh/id_rsa.pub. Це вiдкрита частина Вашого ключа SSH, тому можна без побоювань надати до неї
спiльний доступ на Launchpad. Скопiюйте вмiст файлу й вставьте його у текстове поле на веб-сторiнцi
з мiткою «Add an SSH key». Потiм клацнiть «Import Public Key».
Для додаткової iнформацiї про цей процес вiдвiдайте сторiнку про створення ключової пари SSH на
Launchpad.
Налаштування командної оболонки
The Debian/Ubuntu packaging tools need to learn about you as well in order to properly credit you in the
changelog. Simply open your ~/.bashrc in a text editor and add something like this to the bottom of it:
export DEBFULLNAME="Bob Dobbs"
export DEBEMAIL="subgenius@example.com"

Потiм збережiть файл й перезапустiть термiнал або наберiть:
$ source ~/.bashrc

(Якщо Ви не користуєтеся стандартною командною оболонкою bash, вiдредагуйте конфiгурацiйний
файл тiєї оболонки, яку Ви полюбляєте використовувати.)
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1.3 Виправлення помилок в Ubuntu

1.3.1 Вступ
Якщо Ви дотримувалися iнструкцiй з пiдготовки до розробки Ubuntu, усе повинно бути вже готово до
роботи.

Як Ви можете бачити на картинцi вище, у процесi виправлення помилок в Ubuntu немає нiяких несподiванок: Ви знаходите проблему, отримуєте код, виправляєте його, тестуєте, вiдправляєте на Launchpad
й прохаєте, щоб його перевiрили та об’єднали з основним кодом. У цьому посiбнику ми пройдемо через
усi необхiднi кроки, один за iншим.

1.3.2 Пошук проблеми
Iснують рiзнi способи знайти, над чим можна попрацювати. Це може бути помилка, яку Ви виявили
самi (що дає Вам вiдмiнну можливiсть перевiрити своє виправлення) або проблема, яку Ви помiтили
десь ще, наприклад у звiтi про ваду.
Take a look at the bitesize bugs in Launchpad, and that might give you an idea of something to work on. It
might also interest you to look at the bugs triaged by the Ubuntu One Hundred Papercuts team.

1.3.3 З’ясування того, що потрiбно виправити
Якщо Ви не знаєте, у якому пакунку джерельного коду мiститься помилка, але знаєте шлях до цього
застосунку у Вашiй системi, то Ви зможете знайти пакунок джерельного коду, над яким потрiбно
попрацювати.
Let’s say you’ve found a bug in Bumprace, a racing game. The Bumprace application can be started by
running /usr/bin/bumprace on the command line. To find the binary package containing this application,
use this command:
$ apt-file find /usr/bin/bumprace

Команда виведе таку iнформацiю:
bumprace: /usr/bin/bumprace

Note that the part preceding the colon is the binary package name. It’s often the case that the source package
and binary package will have different names. This is most common when a single source package is used to
build multiple different binary packages. To find the source package for a particular binary package, type:
$ apt-cache showsrc bumprace | grep ^Package:
Package: bumprace
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$ apt-cache showsrc tomboy | grep ^Package:
Package: tomboy

Команда apt-cache встановлена в Ubuntu типово.

1.3.4 Пiдтвердження проблеми
Once you have figured out which package the problem is in, it’s time to confirm that the problem exists.
Припустимо, у описi пакунку bumprace вiдсутня iнформацiя про його домашню сторiнку. У якостi
першого кроку, слiд перевiрити, чи не виправлена вже ця помилка. Зробити це просто: подивiться у
Центрi додаткiв або запустiть:
apt-cache show bumprace

Вивiд команди повинен бути приблизно таким:
Package: bumprace
Priority: optional
Section: universe/games
Installed-Size: 136
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
XNBC-Original-Maintainer: Christian T. Steigies <cts@debian.org>
Architecture: amd64
Version: 1.5.4-1
Depends: bumprace-data, libc6 (>= 2.4), libsdl-image1.2 (>= 1.2.10),
libsdl-mixer1.2, libsdl1.2debian (>= 1.2.10-1)
Filename: pool/universe/b/bumprace/bumprace_1.5.4-1_amd64.deb
Size: 38122
MD5sum: 48c943863b4207930d4a2228cedc4a5b
SHA1: 73bad0892be471bbc471c7a99d0b72f0d0a4babc
SHA256: 64ef9a45b75651f57dc76aff5b05dd7069db0c942b479c8ab09494e762ae69fc
Description-en: 1 or 2 players race through a multi-level maze
In BumpRacer, 1 player or 2 players (team or competitive) choose among 4
vehicles and race through a multi-level maze. The players must acquire
bonuses and avoid traps and enemy fire in a race against the clock.
For more info, see the homepage at http://www.linux-games.com/bumprace/
Description-md5: 3225199d614fba85ba2bc66d5578ff15
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu

У якостi контрприкладу можна привести gedit, де домашня сторiнка вказана:
$ apt-cache show gedit | grep ^Homepage
Homepage: http://www.gnome.org/projects/gedit/

У деяких випадках Ви можете зiштовхнутися з тим, що проблема, вирiшення якої Ви шукаєте, вже кимось усунена. Щоб уникнути даремного витрачення часу й працi, має сенс проробити деяку детективну
роботу.

1.3.5 Вивчення ситуацiї з помилкою
Спочатку потрiбно перевiрити, чи не iснує вже повiдомлення про цю помилку в Ubuntu. Можливо,
хтось вже працює над її виправленням, або ми можемо якось внести свiй внесок у вирiшення цiєї проблеми. Для Ubuntu ми поглянемо на https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bumprace й побачимо,
що вiдкритого звiту про нашу ваду там немає.
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Примiтка: Для Ubuntu URL https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/<пакунок> завжди приводить на сторiнку помилок у вказаномум пакунку джерельного коду.
У
Debian,
який
є
основним
джерелом
пакункiв
Ubuntu
ми
поглянемо
http://bugs.debian.org/src:bumprace й також не знайдемо там повiдомлення про нашу ваду.

на

Примiтка: Для Debian URL http://bugs.debian.org/src:<пакет> завжди приводить на сторiнку
помилок у вказаному пакунку джерельного коду.
Помилка, над якою ми працюємо, незвичайна у тому сенсi, що вона стосується лише пакункування
bumprace. Якби це була вада у джерельному кодi, корисно було б також перевiрити систему вiдстеження
помилок апстрiму. Нажаль, ця процедура часто рiзниться для кожного окремого пакунку, але завжди
можна скористатися пошуком в iнтернетi, й у бiльшостi випадкiв Ви з’ясуєте, що вона виявиться не
такою вже й складною.

1.3.6 Пропозицiя допомоги
Якщо Ви виявили вiдкриту ваду, яка ще нiкому не призначена, й Ви готовi взятися за її усунення,
слiд написати коментар з Вашим вирiшенням. Включiть у нього щонайбiльше iнформацiї: При яких
обставинах з’являється помилка? Як Ви її виправили? Чи тестували Ви свiй спосiб усунення помилки?
Якщо повiдомлення про помилку не було зареєстроване, Ви можете його створити. Подумайте над
двома речами: Може бути, змiна настiльки мала, що достатньо просто попрохати когось застосувати
її? Може бути, в Вас вийшло лише частково виправити ваду, й Ви бажаєте подiлитися Вашою часткою?
Буде чудово, якщо Ви можете запропонувати свою допомогу, й вона, без сумнiву, буде з готовнiстю
прийнята.

1.3.7 Отримання коду
Once you know the source package to work on, you will want to get a copy of the code on your system, so
that you can debug it. The ubuntu-dev-tools package has a tool called pull-lp-source that a developer can
use to grab the source code for any package. For example, to grab the source code for the tomboy package
in xenial, you can type this:
$ pull-lp-source bumprace xenial

If you do not specify a release such as xenial, it will automatically get the package from the development
version.
Once you’ve got a local clone of the source package, you can investigate the bug, create a fix, generate a
debdiff, and attach your debdiff to a bug report for other developers to review. We’ll describe specifics in
the next sections.

1.3.8 Виправлення помилки
Є цiлi книги про знаходження помилок, їх виправлення, тестування й так далi. Якщо Ви початкiвець
у проґрамуваннi, спробуйте виправляти нескладнi помилки, такi як очевиднi друкарськi помилки.
Намагайтеся робити Вашi змiни мiнiмальними й чiтко документувати Вашi змiни та припущення.
Перед тим, як працювати над помилкою, переконайтеся, що вона не виправлена вже кимось iншим, й
нiхто не займається на дану мить її виправленням. Не завадить перевiрити наступнi джерела:
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• Система вiдстеження помилок апстрiму (й Debian) — вiдкритi та закритi помилки,
• Iсторiя версiй в апстрiмi (або у новiй версiї) може мiстити вiдомостi про виправлення помилки,
• звiти про вади й новi версiї пакункiв в Debian та iнших дистрибутивах.
You may want to create a patch which includes the fix. The command edit-patch is a simple way to add
a patch to a package. Run:
$ edit-patch 99-new-patch

Ця команда скопiює файли, необхiднi для збiрки пакунку, у тимчасову директорiю. Ви можете змiнювати цi файли у текстовому редакторi або застосовувати латки з upstream, наприклад:
$ patch -p1 < ../bugfix.patch

Пiсля редагування файлу наберiть exit або натиснiть control-d, щоб вийти з тимчасової командної
оболонки. Нова латка буде додана в debian/patches.
You must then add a header to your patch containing meta information so that other developers can know
the purpose of the patch and where it came from. To get the template header that you can edit to reflect
what the patch does, type this:
$ quilt header --dep3 -e

This will open the template in a text editor. Follow the template and make sure to be thorough so you get
all the details necessary to describe the patch.
In this specific case, if you just want to edit debian/control, you do not need a patch. Put Homepage:
http://www.linux-games.com/bumprace/ at the end of the first section and the bug should be fixed.
Документування виправлення
Дуже важливо документувати свої змiни у достатнiй мiрi, щоб розробникам потiм не довелося здогадуватися, якими були причини й передумови зроблених Вами змiн. Кожен пакунок джерельного коду
Debian та Ubuntu включає у себе файл debian/changelog, у якому вiдстежуються вносюванi у пакунок
змiни.
Найпростiший спосiб оновити його — це виконати:
$ dch -i

Ця команда додасть у файл шаблон запису й запустить редактор, у якому Ви зможете додати iнформацiю якої бракує. Ось приклад цього запису:
specialpackage (1.2-3ubuntu4) trusty; urgency=low
* debian/control: updated description to include frobnicator (LP: #123456)
-- Emma Adams <emma.adams@isp.com>

Sat, 17 Jul 2010 02:53:39 +0200

Команда dch повинна заповнити перший i останнiй рядок цього запису у файлi changelog. Перший
рядок мiстить iм’я пакунку джерельного коду, номер його версiї, у який релiз Ubuntu вiн завантажений,
термiновiсть (майже завжди низька — ‘low’). Останнiй рядок завжди мiстить iм’я, адресу електронної
пошти та мiтку часу змiнювання (у форматi RFC 5322).
Тепер давайте сфокусуємося на тому що має мiститися у самому запису файлу changelog. Дуже важливо задокументувати:
1. Where the change was done.
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2. What was changed.
3. Where the discussion of the change happened.
У нашому (досить поодинокому) прикладi останньому пункту вiдповiдає (LP: #123456), тобто посилання на помилку на Launchpad з номером 123456. Звiти про вади, теми перелiкiв розсилки або
специфiкацiї зазвичай є добрими джерелами iнформацiї для обґрунтування змiн. У якостi додаткового
заохочення, якщо Ви використовуєте нотацiю LP: #<номер> для помилок на Launchpad, то помилка
автоматично отримає статус закритої при вiдправцi пакунку в Ubuntu.
In order to get it sponsored in the next section, you need to file a bug report in Launchpad (if there isn’t
one already, if there is, use that) and explain why your fix should be included in Ubuntu. For example, for
tomboy, you would file a bug here (edit the URL to reflect the package you have a fix for). Once a bug is
filed explaining your changes, put that bug number in the changelog.

1.3.9 Тестування виправлення
Щоб зiбрати тестовий пакунок з Вашими змiнами, виконайте такi команди:
$ debuild -S -d -us -uc
$ pbuilder-dist <release> build ../<package>_<version>.dsc

This will create a source package from the branch contents (-us -uc will just omit the step to sign the
source package and -d will skip the step where it checks for build dependencies, pbuilder will take care of
that) and pbuilder-dist will build the package from source for whatever release you choose.
Примiтка: If debuild errors out with “Version number suggests Ubuntu changes, but Maintainer: does
not have Ubuntu address” then run the update-maintainer command (from ubuntu-dev-tools) and it will
automatically fix this for you. This happens because in Ubuntu, all Ubuntu Developers are responsible for
all Ubuntu packages, while in Debian, packages have maintainers.
In this case with bumprace, run this to view the package information:
$ dpkg -I ~/pbuilder/*_result/bumprace_*.deb

As expected, there should now be a Homepage: field.
Примiтка: У бiльшостi випадкiв Вам доведеться дiйсно встановити пакунок, щоб перевiрити правильнiсть його роботи. Наш випадок на багато простiший. Якщо збiрка завершилася з успiхом, готовi
двiйковi пакунки можна буде знайти в ~/pbuilder/<випуск>_result. Встановiть їх за допомогою sudo
dpkg -i <пакунок>.deb або подвiйного клацу на них у файловому менеджерi.

1.3.10 Submitting the fix and getting it included
With the changelog entry written and saved, run debuild one more time:
$ debuild -S -d

and this time it will be signed and you are now ready to get your diff to submit to get sponsored.
In a lot of cases, Debian would probably like to have the patch as well (doing this is best practice to make
sure a wider audience gets the fix). So, you should submit the patch to Debian, and you can do that by
simply running this:
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$ submittodebian

Ця команда проведе Вас через декiлька крокiв, необхiдних для оформлення звiту про ваду й вiдправки
його у правильне мiсце. Обов’язково продивiться Вашi змiни, щоб переконатися, що там немає нiчого
зайвого.
Комунiкацiя має дуже велике значення, тому при додаваннi опису надайте добре та дружнє пояснення.
Якщо усе пройшло добре, то Ви повиннi отримати поштове повiдомлення вiд системи вiдстежування
помилок Debian з додатковою iнформацiєю. Iнколи це може зайняти декiлька хвилин.
It might be beneficial to just get it included in Debian and have it flow down to Ubuntu, in which case you
would not follow the below process. But, sometimes in the case of security updates and updates for stable
releases, the fix is already in Debian (or ignored for some reason) and you would follow the below process.
If you are doing such updates, please read our Security and stable release updates article. Other cases where
it is acceptable to wait to submit patches to Debian are Ubuntu-only packages not building correctly, or
Ubuntu-specific problems in general.
But if you’re going to submit your fix to Ubuntu, now it’s time to generate a “debdiff”, which shows the
difference between two Debian packages. The name of the command used to generate one is also debdiff.
It is part of the devscripts package. See man debdiff for all the details. To compare two source packages,
pass the two dsc files as arguments:
$ debdiff <package_name>_1.0-1.dsc <package_name>_1.0-1ubuntu1.dsc

In this case, debdiff the dsc you downloaded with pull-lp-source and the new dsc file you generated. This
will generate a patch that your sponsor can then apply locally (by using patch -p1 < /path/to/debdiff).
In this case, pipe the output of the debdiff command to a file that you can then attach to the bug report:
$ debdiff <package_name>_1.0-1.dsc <package_name>_1.0-1ubuntu1.dsc > 1-1.0-1ubuntu1.debdiff

The format shown in 1-1.0-1ubuntu1.debdiff shows:
1. 1- tells the sponsor that this is the first revision of your patch. Nobody is perfect, and sometimes
follow-up patches need to be provided. This makes sure that if your patch needs work, that you can
keep a consistent naming scheme.
2. 1.0-1ubuntu1 shows the new version being used. This makes it easy to see what the new version is.
3. .debdiff is an extension that makes it clear that it is a debdiff.
While this format is optional, it works well and you can use this.
Next, go to the bug report, make sure you are logged into Launchpad, and click “Add attachment or patch”
under where you would add a new comment. Attach the debdiff, and leave a comment telling your sponsor
how this patch can be applied and the testing you have done. An example comment can be:
This is a debdiff for Artful applicable to 1.0-1. I built this in pbuilder
and it builds successfully, and I installed it, the patch works as intended.

Make sure you mark it as a patch (the Ubuntu Sponsors team will automatically be subscribed) and that
you are subscribed to the bug report. You will then receive a review anywhere between several housr from
submitting the patch to several weeks. If it takes longer than that, please join #ubuntu-motu on freenode
and mention it there. Stick around until you get an answer from someone, and they can guide you as to what
to do next.
Once you have received a review, your patch was either uploaded, your patch needs work, or is rejected for
some other reason (possibly the fix is not fit for Ubuntu or should go to Debian instead). If your patch needs
work, follow the same steps and submit a follow-up patch on the bug report, otherwise submit to Debian as
shown above.
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Remember: good places to ask your questions are ubuntu-motu@lists.ubuntu.com and #ubuntu-motu on
freenode. You will easily find a lot of new friends and people with the same passion that you have: making
the world a better place by making better Open Source software.

1.3.11 Додатковi зауваження
Якщо Ви можете внести у пакунок декiлька тривiальних виправлень одразу, зробiть це. Це дозволить
розробникам швидше розглянути й застосувати цi змiни.
Якщо Ви бажаєте внести декiлька великих змiн, краще посилати латки або запити на злиття окремо
для кожної змiни. Це простiше, якщо вже створенi iндивiдуяльнi повiдомлення про вади.

1.4 Створення пакункiв для нових проґрам
Хоч у архiвi Ubuntu є тисячi пакункiв, вистачає проґрам, якими нiхто не займається. Якщо Ви знаєте
про якусь чудову проґраму, про яку, на Вашу думку, варто взнати ширшому колу користувачiв, Ви
можете спробувати докласти свою руку до створення пакунку для Ubuntu або PPA. Цей посiбник
проведе Вас через етапи створення пакунку для нової проґрами.
Спочатку Вам слiд прочитати статтю Пiдготовка, щоб пiдготувати своє середовище розробки.

1.4.1 Перевiрка проґрами
Першим етапом створення пакунку є отримання tar-файлу з апстрiму («апстрiмом» ми звемо авторiв
застосункiв) й перевiрка того, що вiн нормально компiлюється та запускається.
Цей посiбник проведе Вас через процес створення пакунку для невеликого застосунку GNU Hello,
доступного на GNU.org.
Download GNU Hello:
$ wget -O hello-2.10.tar.gz "http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz"

Now uncompress it:
$ tar xf hello-2.10.tar.gz
$ cd hello-2.10

Цей застосунок використовує систему збiрки autoconf, тож нам потiбно запустити ./configure для
пiдготовки до компiлювання.
При цьому буде перевiрено наявнiсть необхiдних для збiрки залежностей. Оскiльки hello — простий
приклад, build-essential забезпечить нас усiм, що потрiбно. Для складнiших проґрам, команда завершиться помилкою, якщо в нас немає необхiдних бiблiотек i файлiв для розробки. Встановiть потрiбнi
пакунки й повторiть процес, поки команда не завершиться з успiхом.:
$ ./configure

Тепер потрiбно скомпiлювати джерельний код:
$ make

Якщо компiлювання завершилося успiшно, можна встановити та запустити проґраму:
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$ sudo make install
$ hello

1.4.2 Створення пакунку
bzr-builddeb includes a plugin to create a new package from a template. The plugin is a wrapper around
the dh_make command. Run the command providing the package name, version number, and path to the
upstream tarball:
$ sudo apt-get install dh-make bzr-builddeb
$ cd ..
$ bzr dh-make hello 2.10 hello-2.10.tar.gz

Коли вiн спитає тип пакунку, оберiть s: одинарний бiнарник. Це iмпортує код у гiлку й створить теку
debian/. Погляньте на її вмiст: бiльшiсть автоматично створених файлiв потрiбнi лише для спецiялiзованих пакункiв (наприклад модулi Emacs), тож можна почати з вилучення зайвих файлiв:
$ cd hello/debian
$ rm *ex *EX

Тепер потрiбно внести змiни у кожен з файлiв.
In debian/changelog change the version number to an Ubuntu version: 2.10-0ubuntu1 (upstream version
2.10, Debian version 0, Ubuntu version 1). Also change unstable to the current development Ubuntu release
such as trusty.
Велика частина процесу компiлювання пакунку здiйснюється скриптами з debhelper. Оскiльки поведiнка debhelper змiнюється при виходi старшої версiї, файл compat повiдомляє debhelper яку саме
версiю використовувати. Має сенс використовувати найсвiжiшу версiю: 9.
Файл control мiстить усi метаданi пакунку. Перший абзац дає опис пакунку джерельних кодiв. Другий
та наступнi абзаци дають опис двiйкових пакункiв, якi повиннi бути зiбранi. Нам знадобиться додати
пакунки, необхiднi для компiлювання додатку в Build-Depends:. Для hello вiн має включати, як
мiнiмум:
Build-Depends: debhelper (>= 9)

Також потрiбно заповнити опис проґрами у полi Description:.
copyright потрiбно заповнити у вiдповiдностi з лiцензiєю на джерело з апстрiму. Згiдно файлу
hello/COPYING, це лiцензiя GNU GPL 3 або пiзнiша її версiя.
docs повинен мiстити будь-якi файли документацiї з апстрiму, якi, на Вашу думку, мають бути включенi у готовий пакунок.
README.source i README.Debian необхiднi, лише якщо Ваш пакунок має якiсь нестандартнi функцiї. В
нас таких немає, тож можна вилучити цi файли.
source/format можна залишити як є, вiн дає опис формату версiї пакунку джерельного коду, який
повинен бути 3.0 (quilt).
rules — найскладнiший файл. Це Makefile, який компiлює код й перетворює його у двiйковий пакунок.
На щастя, основну частину роботи на сьогоднi автоматично виконує debhelper 7, тож унiверсальна
мета % просто запускає сценарiй dh, який робить усе, що потрiбно.
Детальнiший опис усiх цих фалiв у статтi огляд каталогу debian.
Нарештi, закоммте код у гiлку для пакункiв:
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$ bzr add debian/source/format
$ bzr commit -m "Initial commit of Debian packaging."

1.4.3 Збiрка пакунку
Тепер нам потрiбно перевiрити, що нашi джерельнi файли для пакунку успiшно компiлюються й збираються у двiйковий .deb-пакунок:
$ bzr builddeb -- -us -uc
$ cd ../../

bzr builddeb — це команда для збiрки пакунку у його поточному мiсцезнаходженнi. -us -uc повiдомляє що пiдписувати пакунок за допомогою GPG не потрiбно. Результат буде помiщений у каталог
«..».
Продивитися вмiст пакунку можна за допомогою:
$ lesspipe hello_2.10-0ubuntu1_amd64.deb

Встановiть пакунок й перевiрте, що вiн працює (пiзнiше за бажання Ви зможете вилучити його командою sudo apt-get remove hello):
$ sudo dpkg --install hello_2.10-0ubuntu1_amd64.deb

Можете також встановити усi пакунки одразу за допомогою:
$ sudo debi

1.4.4 Наступнi кроки
Навiть якщо двiйковий .deb-пакунок успiшно збирається, Вашi джерельнi файли для пакунку можуть
мiстити помилки. Багато помилок можуть автоматично виявлятися нашим iнструментом lintian, який
можна застосувати до файлу метаданих .dsc, двiйкових пакункiв .deb або файлу .changes:
$ lintian hello_2.10-0ubuntu1.dsc
$ lintian hello_2.10-0ubuntu1_amd64.deb

Щоб побачити детальний опис вад, використовуйте прапорець lintian --info або команду
lintian-info.
Для пакункiв Python є також iнструмент lintian4python, здiйснюючий деякi додатковi перевiрки
lintian.
Пiсля створення виправлення для файлiв пакунку можна перезiбрати його з параметром -nc (“no
clean”), щоб не починати збiрку з самого початку:
$ bzr builddeb -- -nc -us -uc

Переконавшись, що пакунок успiшно збирається локально, Ви повиннi перевiрити, чи правильно його
збирання буде вiдбуватися у чистiй системi, за допомогою pbuilder. Оскiльки незабаром ми збираємося завантажити його в PPA (персональний архiв пакункiв), це завантаження потрiбно забезпечити
цифровим пiдписом, щоб Launchpad мiг переконатися, що завантаження зробили Ви (дiзнатися про
те, що завантаження буде пiдписане, можна за вiдсутнiстю передаваних bzr builddeb прапорцiв -us
i -uc, якi ми використовували ранiше). Для пiдписування своєї роботи Вам знадобиться налаштувати
GPG. Якщо Ви ще не налаштували pbuilder-dist або GPG, зробiть це зараз:
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$ bzr builddeb -S
$ cd ../build-area
$ pbuilder-dist trusty build hello_2.10-0ubuntu1.dsc

Пiсля того як Ви залишитеся задоволенi отриманим пакунком, потрiбно, щоб його перевiрили iншi
люди. Ви можете вивантажити гiлку на Launchpad для перевiрки:
$ bzr push lp:~<lp-username>/+junk/hello-package

Вивантаження в PPA дозволить переконатися, що пакунок збирається нормально, а також дозволить
Вам i рештi тестувати бiнарнi пакунки. Вам знадобиться створити PPA на Launchpad, пiсля чого
вивантажити пакунок за допомогою dput:
$ dput ppa:<lp-username>/<ppa-name> hello_2.10-0ubuntu1.changes

Попрохати провести review можна на каналi IRC #ubuntu-motu, або у перелiку розсилки MOTU. У
деяких випадках може знадобитися участь конкретної команди: у подiбних випадках команда GNU
допоможе розiбратися.

1.4.5 Вiдправка на включення
Iснує декiлька шляхiв, якими пакунок може потрапити в Ubuntu. У бiльшостi випадкiв кращим шляхом
може бути проходження спочатку через Debian. Це дозволить Вашому пакунку стати доступним для
щонайбiльшої кiлькостi користувачiв, оскiльки вiн буде доступний не лише в Debian та Ubuntu, але
й в усiх дистрибутивах, створених на їх основi. Ось декiлька корисних посилань з вiдправки нових
пакункiв в Debian:
• Debian Mentors FAQ - debian-mentors створений для менторства нових i перспективних розробникiв Debian. Це те мiсце, де можна знайти спонсора для завантаження Вашого пакунку в архiв.
• Work-Needing and Prospective Packages - iнформацiя про те як вiдправляти баги “Intent to Package”
(Призначення пакунку) i “Request for Package” (Запит пакунку), а також перелiки вiдкритих ITP
та RFP.
• Посiбник Розробника Debian, 5.1. Створення пакункiв - безцiнний документ для творцiв пакункiв
як пiд Ubuntu, так й пiд Debian. Даний роздiл дає опис процесу вiдправки нових пакункiв.
У деяких випадках має сенс вiдправлятися прямо в Ubuntu. Наприклад, якщо Debian знаходиться у
станi “freeze”: тодi Ваш пакунок навряд встигне увiйти в Ubuntu до найближчого релiзу. Опис цього
процесу на сторiнцi “Новi Пакунки” Ubuntu Wiki.

1.4.6 Знятки екрану
Завантаживши пакунок в Debian, Вам слiд додати знятки екрану, аби майбутнi користувачi змогли отримати уяву про те, як виглядає iнтерфейс проґрами. Знятки потрiбно вiдправляти на
http://screenshots.debian.net/upload .
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1.5 Оновлення безпеки й оновлення стабiльних релiзiв

1.5.1 Виправлення помилок безпеки в Ubuntu
Вступ
Виправлення дiрок у безпецi в Ubuntu фактично не вiдрiзняється вiд виправлення звичайного багу,
i припускається, що Ви знайомi з виправленням звичайних багiв. Для демонстрацiї вiдмiнностей ми
будемо додавати у пакунок dbus в Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) оновлення для системи безпеки.
Отримання джерельного коду
У даному прикладi ми вже знаємо, що бажаємо виправити пакунок dbus в Ubuntu 12.04 LTS (Precise
Pangolin). Тому спочатку потрiбно визначити версiю пакунку, який бажаєте стягнути. Ми можемо
використовувати rmadison у якостi допомоги у данiй ситуацiї.
$ rmadison dbus | grep precise
dbus | 1.4.18-1ubuntu1
| precise
| source, amd64, armel, armhf, i386, powerpc
dbus | 1.4.18-1ubuntu1.4 | precise-security | source, amd64, armel, armhf, i386, powerpc
dbus | 1.4.18-1ubuntu1.4 | precise-updates | source, amd64, armel, armhf, i386, powerpc

Зазвичай обирають найостаннiшу версiю для релiзу, який Ви бажаєте залатати, який не в -proposed
або -backports. Оскiльки ми оновлюємо dbus Precise, Ви стягнете 1.4.18-1ubuntu1.4 з precise-updates:
$ bzr branch ubuntu:precise-updates/dbus

Створення латки
Now that we have the source package, we need to patch it to fix the vulnerability. You may use whatever
patch method that is appropriate for the package, but this example will use edit-patch (from the ubuntudev-tools package). edit-patch is the easiest way to patch packages and it is basically a wrapper around
every other patch system you can imagine.
Щоб створити латку за допомогою edit-patch:
$ cd dbus
$ edit-patch 99-fix-a-vulnerability

Це застосує усi iснуючi латки й помiстить пакунок у тимчасовий каталог. Тепер вiдредагуйте файли для
виправлення вразливостей. Зазвичай в апстрiмi лежить i латка, тому Ви одразу можете її застосувати:
$ patch -p1 < /home/user/dbus-vulnerability.diff

Пiсля внесення необхiдних змiн просто натиснiть Ctrl-D або наберiть exit, щоб залишити тимчасову
командну оболонку.
Форматування файлу changelog i латок
Пiсля застосування латок Вам знадобиться внести змiни в лог. Команда dch використовується для редагування файлу debian/changelog i edit-patch автоматично запустить dch пiсля вiдкату усiх латок.
Якщо Ви не користуєтеся edit-patch, то можете запустити dch -i вручну. На вiдмiну вiд звичайних
латок, Вам слiд використовувати наступний формат (звернiть увагу, що в iменi дитрибутиву використовується precise-security, оскiльки це оновлення безпеки для Precise) для оновлень безпеки:
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dbus (1.4.18-2ubuntu1.5) precise-security; urgency=low
* SECURITY UPDATE: [DESCRIBE VULNERABILITY HERE]
- debian/patches/99-fix-a-vulnerability.patch: [DESCRIBE CHANGES HERE]
- [CVE IDENTIFIER]
- [LINK TO UPSTREAM BUG OR SECURITY NOTICE]
- LP: #[BUG NUMBER]
...

Оновiть свою латку для використання вiдповiдних тегiв. Ваша латка повинна мiстити як мiнiмум теги Origin, Description i Bug-Ubuntu. Наприклад, вiдредагуйте
debian/patches/99-fix-a-vulnerability.patch, щоб вiн мав приблизно такi рядки:
## Description: [DESCRIBE VULNERABILITY HERE]
## Origin/Author: [COMMIT ID, URL OR EMAIL ADDRESS OF AUTHOR]
## Bug: [UPSTREAM BUG URL]
## Bug-Ubuntu: https://launchpad.net/bugs/[BUG NUMBER]
Index: dbus-1.4.18/dbus/dbus-marshal-validate.c
...

Множиннi вразливостi можна виправити одним завантаженням безпеки, просто переконайтеся що використовуєте рiзнi латки для рiзних вразливостей.
Перевiрка й вiдправка Вашої працi
На цьому етапi процес такий самий, як при виправленнi звичайних вад в Ubuntu. А саме, Вам потрiбно:
1. Виконати збiрку пакунку й перевiрити, що вiн компiлюється без помилок i компiлювальник не
видає нiяких додаткових застережень
2. Виконати оновлення з попередньої версiї пакунку до нової версiї
3. Переконатися, що новий пакунок латає вразливiсть й не вносить нiяких погiршень
4. Вiдправляйте свою працю через пропозицiю про об’єднання Launchpad й вiдправляйте
баг в Launchpad, переконавшись що позначили баг як помилку безпеки, й для пiдписки
ubuntu-security-sponsors
Якщо це вразливiсть у безпецi, про яку ще не оголошено публiчно, то не вiдправляйте пропозицiю
злиття й переконайтеся, що Ви позначили свою помилку, як приватну (private).
Вiдправлений баг повинен мiстити Тестовий Приклад, тобто коментар, який чiтко показує як вiдтворити баг, запустивши стару версiю, також показуючи як переконатися, що баг бiльше не iснує у новiй
версiї.
Звiт про баг також повинен пiдтверджувати, що вада виправлена у нових версiях Ubuntu за допомогою
запропонованого фiксу (у вищевказаному прикладi вище нiж в Precise). Якщо проблема не виправлена
у нових версiях Ubuntu, Ви повиннi пiдготувати оновлення й для нових версiй.

1.5.2 Оновлення стабiльного релiзу
Ми також дозволяємо вносити оновлення у випуски, у яких пакунок мiстить серйозну помилку, таку як
значна реґресiя у порiвняннi з попереднiм випуском або вада, яка може призвести до втрати даних. Зза того, що такi змiни самi потенцiйно можуть призвести до появи додаткових помилок, ми дозволяємо
робити це лише там, де змiни легко можна зрозумiти та перевiрити.
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Процес оновлень стабiльного випуску (Stable Release Updates або SRU) такий самий, як i для виправлень помилок безпеки, за виключенням того, що потрiбно пiдписати на звiт про ваду команду
ubuntu-sru.
Оновлення потрапить в архiв proposed‘‘(наприклад ‘‘precise-proposed), де його перевiряють на
здатнiсть виправити проблему й пiдтверджують, що воно не є наслiдком нових проблем. Пiсля тижню
роботи без заявлених проблем, оновлення потрапляє у роздiл updates.
Дивiться ‘Вiкi сторiнку Оновлень Стабiльного Релiзу <SRUWiki>‘_ для отримання додаткової iнформацiї.

1.6 Латки для пакункiв
Iнколи розробникам пакунку Ubuntu потрiбно змiнити джерельний код апстрiму, щоб примусити його
працювати в Ubuntu належним чином. Приклади включають латки для апстрiмiв, якi ще не потрапили
у версiю релiзу, або змiни до систем бiлдiв апстрiму, необхiднi лише для їх збiрки на Ubuntu. Ми будемо
мiняти джерельний код апстрiму напряму, але такий метод робить складнiшим подальше вилучення
латок, коли апстрiм вже застосував їх, також ускладнюючи витягнення змiн для їх вiдправки у проєкт
апстрiму. Замiсть цього, ми будемо зберiгати цi змiни як окремi латки у формi diff файлiв.
Iснують рiзнi способи роботи з латками для пакункiв Debian. На щастя, ми зупинимося на однiй системi,
Quilt, яка наразi використовується бiльшiстю пакункiв.
Давайте вiзьмемо у якостi прикладу пакунок kamoso в Trusty:
$ bzr branch ubuntu:trusty/kamoso

Латки
зберiгаються
в
debian/patches.
Для
цього
пакунку
є
одна
латка
kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff для виправлення вади компiлювання на платформi ARM.
Цiй латцi привласнено iм’я, що дає опис, того що вона робить, номер патчу за порядком (щоб
уникнути плутанини, якщо двi латки мають однакове iм’я) й, у даному випадку, команда Kubuntu
додала свiй власний префiкс, щоб показати, що латка походить вiд них, а не вiд Debian.
Порядок застосування латок зберiгається в debian/patches/series.

1.6.1 Латки за допомогою Quilt
Перед роботою з Quilt потрiбно вказати цiй системi, де шукати латки. Додайте в ~/.bashrc таке:
export QUILT_PATCHES=debian/patches

Й джерело файлу для застосування нового експорту:
$ . ~/.bashrc

Типово усi латки застосовуються вже з UDD витягнень або завантажуваних пакункiв. Ви можете
перевiрити це за допомогою:
$ quilt applied
kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff

Якщо Ви бажаєте вилучити латку, потрiбно виконати pop:
$ quilt pop
Removing patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff
Restoring src/kamoso.cpp
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No patches applied

А щоб застосувати латку, використовуйте push:
$ quilt push
Applying patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff
patching file src/kamoso.cpp
Now at patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff

1.6.2 Додавання нової латки
Для додавання нової латки потрiбно вказати Quilt створити нову латку, повiдомити йому, якi файли
ця латка повинна змiнити, вiдредагувати файли, а потiм оновити латку:
$ quilt new kubuntu_02_program_description.diff
Patch kubuntu_02_program_description.diff is now on top
$ quilt add src/main.cpp
File src/main.cpp added to patch kubuntu_02_program_description.diff
$ sed -i "s,Webcam picture retriever,Webcam snapshot program,"
src/main.cpp
$ quilt refresh
Refreshed patch kubuntu_02_program_description.diff

Крок quilt add важливий: якщо Ви забудете його зробити, файли не потраплять у латку.
Тепер змiни будуть в debian/patches/kubuntu_02_program_description.diff, а у файл series буде
додана iнформацiя про нову латку. Ви повиннi додати новий файл у джерельнi файли для пакунку:
$
$
$
$

bzr
bzr
dch
bzr

add debian/patches/kubuntu_02_program_description.diff
add .pc/*
-i "Add patch kubuntu_02_program_description.diff to improve the program description"
commit

Quilt мiстить свої мета-данi у директорiї .pc/, тому зараз Вам потрiбно додати у пакунок i її. Це має
бути покращено у майбутньому.
Як правило, слiд проявляти обережнiсть при додаваннi латок до проґрам, якщо вони походять не з
апстрiму. Часто є вагома причина, з якої змiни ще не були зробленi. У розглянутому вище прикладi
змiнюється рядок у користувацькому iнтерфейсi, тож це може зламати усi переклади. Якщо маєте
сумнiв, спитайте автора з апстрiму перед тим, як додати латку.

1.6.3 Заголовки латок
Ми рекомендуємо додавати до кожної латки заголовки DEP-3, помiщаючи їх у самому верху файлу
латки. Ось деякi заголовки, якi можна використовувати:
Description Опис того, що робить латка. Має формат, аналогiчний полю Description в
debian/control: перший рядок мiстить короткий опис, що починається з рядкової лiтери, решта рядкiв мiстять довший опис з пробiлом у якостi вiдступу.
Author Хто написав латку (наприклад, “Jane Doe <packager@example.com>”).
Origin Звiдки прийшла ця латка (наприклад, “upstream”), якщо заголовок Author вiдсутнiй.
Bug-Ubuntu Посилання на iнформацiю про помилку на Launchpad, бажано, у короткiй
формi (типу https://bugs.launchpad.net/bugs/XXXXXXX ). Якщо також є звiти про вади
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в апстрiмi або системах вiдстежування помилок Debian, додайте заголовки Bug або
Bug-Debian.
Forwarded Чи була латка передана в апстрим. Значення: “yes”, “no” або “not-needed”.
Last-Update Дата останньої ревiзiї (у формi “ГГГГ-ММ-ДД”).

1.6.4 Оновлення до нових версiй з апстрiму
Щоб виконати оновлення
merge-upstream:

до

останньої

версiї,

Ви

можете

використовувати

команду

bzr

$ bzr merge-upstream --version 2.0.2 https://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/kamoso_2.0.2.orig.tar.bz2

При запуску цiєї команди вiдбудеться вiдткат усiх латок, оскiльки вони можуть стати застарiлими. Можливо знадобиться їх оновити для вiдповiдностi новому джерелу апстрiму, або знадобиться вилучити
їх усi разом. Для полегшення перевiрки проблем застосовуйте латки по однiй.
$ quilt push
Applying patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff
patching file src/kamoso.cpp
Hunk #1 FAILED at 398.
1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file src/kamoso.cpp
Patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff can be reverse-applied

Якщо для латки вказано it can be reverse-applied, значить латку вже було застосовано апстрiмом,
тож ми можемо вилучити цю латку:
$ quilt delete kubuntu_01_fix_qmax_on_armel
Removed patch kubuntu_01_fix_qmax_on_armel.diff

Потiм продовжуйте:
$ quilt push
Applied kubuntu_02_program_description.diff

Непоганою думкою буде виконати refresh, це оновить латку вiдносно змiн джерельного коду в апстрiмi:
$ quilt refresh
Refreshed patch kubuntu_02_program_description.diff

Потiм виконайте фiксацiю, як звичайно:
$ bzr commit -m "new upstream version"

1.6.5 Створення пакунку з використанням Quilt
Сучаснi пакунки використовують Quilt типово, це вбудовано у формат джерельних файлiв пакунку.
Перевiрте, що в debian/source/format вказано 3.0 (quilt).
Для старiших пакункiв, що використовують формат 1.0, необхiдно використовувати Quilt явно, зазвичай за допомогою включення make-файлу у debian/rules.

1.6.6 Конфiгурування Quilt
Ви можете скористатися файлом ~/.quiltrc для конфiгурування quilt. Ось декiлька опцiй, якi можуть
бути кориснi при використаннi quilt з пакунками Debian:
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# Set the patches directory
QUILT_PATCHES="debian/patches"
# Remove all useless formatting from the patches
QUILT_REFRESH_ARGS="-p ab --no-timestamps --no-index"
# The same for quilt diff command, and use colored output
QUILT_DIFF_ARGS="-p ab --no-timestamps --no-index --color=auto"

1.6.7 Iншi системи керування латками
Iншi системи латання, що використовуються у пакунках, включають dpatch i cdbs simple-patchsys,
принцип роботи яких схожий на Quilt - латки зберiгаються в debian/patches, але для їх застосування,
скасування або створення потрiбнi iншi команди. Ви можете дiзнатися яка система латання використовується у пакунку за допомогою команди what-patch‘‘(у пакунку ‘‘ubuntu-dev-tools). Ви можете
використовувати edit-patch, показаний в попереднiх роздiлах , у якостi надiйного способу для роботи
з усiма системами.
У старiших пакунках змiни будуть включенi напряму у джерела i зберiгатися у джерельному файлi diff.gz. Це робить складнiшим процес оновлення до нових версiй апстрiму або вiдмiнностi мiж
латками - лiпше уникати.
Не змiнюйте систему латання, не обмiркувавши це з супроводжуючим Debian або командою Ubuntu
яка має вiдношення до справи. Якщо iснуючої системи латання немає, можете додати Quilt.

1.7 Виправлення пакункiв FTBFS (Fails To Build From Source)
Перед тим, як пакунок можна буде використовувати в Ubuntu, вiн повинен бути зiбраний з джерельного
коду. Якщо це не вдається, пакунок, ймовiрно, буде очiкувати в -proposed й не буде доступний у
архiвах Ubuntu. Повний перелiк пакункiв, якi не вдалося зiбрати з джерельного коду, можна знайти
на http://qa.ubuntuwire.org/ftbfs/. На цiй сторiнцi показано 5 основних категорiй:
• Package failed to build (F): Щось справдi пiшло не так у процесi збiрки.
• Скасована збiрка (X): збiрка була скасована з певної причини. Для початку, з ними лiпше не
зв’язуватися.
• Package is waiting on another package (M): Цей пакунок очiкує збiрки або оновлення iншого пакунку, або (якщо це пакунок в main) одна з його залежностей знаходиться не у тiй частинi архiву.
• Проблема в chroot (C): Певна операцiя над chroot-оточенням зiштовхнулася з помилкою. Частiше
за усе виправляється повторним збиранням. Попрохайте розробника запустити перезбiрку.
• Помилка при завантаженнi (U): Пакунок не може бути завантажений на сервер. Зазвичай у цьому
випадку потрiбно зробити перезбирання, але перед цим – перевiрте логи збiрки.

1.7.1 Першi кроки
Найперше необхiдно повторити FTBFS самостiйно. Стягнiть код за допомогою bzr branch
lp:ubuntu/PACKAGE й отримайте tar-архiв, або запустiть dget PACKAGE_DSC над .dsc-файлом зi сторiнки проєкту на Launchpad. Пiсля цього, створiть chroot-оточення.
В Вас має вийти вiдтворити помилку FTBFS. Якщо ж нi – перевiрте, чи не стягує збiрка вiдсутню залежнiсть: у такому випадку необхiдно у файлi debian/control оголосити її як build-depends. Iнший варiянт
– спробувати зiбрати пакунок локально, що дозволить перевiрити вiдсутнi або не вказанi залежностi
(у такому випадку локальна збiрка повинна бути успiшна, а в schroot – нi)
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1.7.2 Перевiрка Debian
У випадку, якщо проблему вдалося вiдтворити – необхiдно почати пошук вирiшення. Якщо пакунок також знаходиться в Debian, – перевiрте, можливо в них пакунок збирається нормально:
http://packages.qa.debian.org/PACKAGE. Якщо в Debian є новiша версiя пакунку, його потрiбно об’єднати (merge). Якщо ж нi – перевiрте логи збiрки й посилання на вiдомi проблеми: там може бути додаткова iнформацiя про FTBFS або латки. Debian також пiдтримує перелiк команд рiзних FTBFS, у якому також є варiянти вирiшення рiзноманiтних проблем: https://wiki.debian.org/qa.debian.org/FTBFS.

1.7.3 Iншi причини виникнення FTBFS
Якщо пакунок знаходиться в main, але для нього вiдсутня залежнiсть не з main, то необхiдно вiдправити MIR-баг: сторiнка https://wiki.ubuntu.com/MainInclusionProcess дає опис цiєї процедури.

1.7.4 Виправлення помилки
Якщо вдалося виправити проблему, дотримуйтеся такої ж процедури як й при будь-яких iнших проблемах: створiть латку, додайте її у гiлку або баг bzr, пiдпишiть ubuntu-sponsors, а потiм спробуйте
домогтися її додавання у джерельний пакунок i/або в Debian.

1.8 Спiльнi бiблiотеки
Спiльнi бiблiотеки — це скомпiльований код, призначений для спiльного використання декiлькома
рiзними проґрамами. Вони розповсюджуються у виглядi файлiв .so в /usr/lib/.
Бiблiотеки експортують символи у скомпiльованому виглядi: функцiї, кляси та змiннi. В кожної бiблiотеки також є назва SONAME, що включає номер її версiї, але який не обов’язково збiгається з
офiцiйним номером релiзу. Проґрами компiлюються з конкретним SONAME бiблiотеки. Так, якщо
якийсь з символiв бiблiотеки був вилучений або змiнений – небхiдно змiнити версiю з тим, щоб усi
залежнi вiд бiблiотеки пакунки були перекомпiльованi з використанням нової версiї. Зазвичай версiї
встановлюються у джерелi, й ми використовуємо тi ж номери версiй для двiйкових пакункiв, що називаються “номер ABI”, але у випадку, якщо джерело не використовує притомної версiйностi, творцi
пакункiв можуть використовувати окрему, традицiйнiшу нумерацiю.
Бiблiотеки зазвичай розповсюджуються апстрiмом у виглядi окремих випускiв. Iнколи вони розповсюджуються, як частина проґрами. У останньому випадку вони можуть бути включенi у двiйковий
пакунок разом з проґрамою (це зветься bundling), якщо Ви не припускаєте використання цих бiблiотек
iншими проґрамами, але частiше їх усе ж слiд видiляти у окремi двiйковi пакунки.
Самi бiблiотеки помiщаються у двiйковий пакунок з iменем libfoo1, де foo — iм’я бiблiотеки, а 1 —
версiя з SONAME. Файли розробки з пакунку, такi як заголовковi файли, необхiднi для компiлювання
проґрам з бiблiотекою, помiщаються у пакунок з iменем libfoo-dev.

1.8.1 Приклад
У якостi прикладу ми використовуємо libnova:
$ bzr branch ubuntu:trusty/libnova
$ sudo apt-get install libnova-dev

Щоб знайти SONAME бiблiотеки, виконайте:
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$ readelf -a /usr/lib/libnova-0.12.so.2 | grep SONAME

SONAME у даному випадку libnova-0.12.so.2, що вiдповiдає iменi файлу (як правило, але не завжди). Тут апстрiм помiстив номер версiї з апстрiму, як частину SONAME, й задав ABI-версiю 2. Iмена
бiблiотекових пакункiв повиннi слiдувати SONAME бiблiотеки, яку вони мiстять. Двiйковий бiблiотековий пакунок зветься libnova-0.12-2, де libnova-0.12 — iм’я бiблiотеки, а 2 — наш ABI-номер.
Якщо автори з апстрiму внесли несумiснi змiни у свою бiблiотеку, вони повиннi змiнити номер версiї
SONAME, а ми повиннi перейменувати нашу бiблiотеку. Будь-якi iншi пакунки, що використовують
наш бiблiотековий пакунок, потрiбно буде перекомпiлювати з новою версiєю, це зветься переходом
(transition) й потребує певних зусиль. Потрiбно сподiватися, наш ABI-номер продовжить вiдповiдати
SONAME апстрiму, але iнколи вони вносять несумiсностi без змiни їх номеру версiї, а нам потрiбно
змiнити наш.
Поглянувши на debian/libnova-0.12-2.instal, ми побачимо, що вiн включає у себе два файли:
usr/lib/libnova-0.12.so.2
usr/lib/libnova-0.12.so.2.0.0

Другий рядок — справжня бiблiотека, з повним номером версiї. Перше — символьне посилання, що
вказує на справжню бiблiотеку. Проґрами, що використовують бiблiотеку, как правило, будуть користуватися символiчним посиланням.
libnova-dev.install мiстить усi файли, необхiднi для компiлювання проґрами з даною бiблiотекою.
Заголовковi файли, бiнарник конфiгурацiї, файл libtool’a .la, а також libnova.so – ще один симлiнк
на бiблiотеку, створюваний з тим, щоб проґрами могли компiлюватися поза залежнiстю вiд старшого
номеру версiї (при цьому, скомпiльваний застосунок все одно буде залежати вiд версiї).
.la-файли libtool’у потрiбнi на деяких не-Linux системах з обмеженою пiдтримкою бiблiотек, але на
системах Debian часто створюють бiльше проблем, нiж вирiшують. Мета Debian вiдмовитися вiд .laфайлiв сьогоднi вельми актуальна, й Ви можете допомогти з вирiшенням цього завдання.

1.8.2 Статичнi бiблiотеки
Пакунок -dev також мiстить usr/lib/libnova.a. Це статична бiблiотека, альтернатива спiльнiй бiблiотецi. Будь-яка проґрама, скомпiльована зi статичною бiблiотекою, мiстить її код безпосередньо у собi.
Це дозволяє не бентежитися про двiйкову сумiснiсть бiблiотеки. Втiм це також значить, що будь-якi
помилки, у тому числi вразливостi у безпецi, не будуть виправленi за рахунок оновлення бiблiотеки, поки проґрама не буде перекомпiльована. З цiєї причини використовувати проґрами з статичними
бiблiотеками не радимо.

1.8.3 Символьнi файли
Коли додаток компiлюється з бiблiотекою, механiзм shlibs додасть до пакунку залежнiсть вiд цiєї бiблiотеки. Саме тому бiльшiсть проґрам мiстять Depends: ${shlibs:Depends} у файлi debian/control.
Це замiнюється перелiком залежних бiблiотек при бiлдi. Втiм shlibs може лише вказувати залежнiсть
вiд старшої ABI-версiї , 2 у нашому прикладi з libnova, тож якщо новi символи будуть доданi у майбутнiй libnova 2.1 – застосунок буде запускатися й зi старiшою версiєю libnova ABI 2.0, що призведе до
аварiйного завершення.
Щоб точнiше вказувати залежностi вiд бiблiотек, ми створили файл .symbols, який перераховує усi
символи бiблiотеки й версiї, у яких вони з’явилися.
libnova не має символьного файлу, тож ми можемо створити його. Почнiть з компiлювання пакунку:
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$ bzr builddeb -- -nc

Опцiя -nc вказує не вилучати збiрочнi файли пiсля завершення компiлювання. Перейдiть у каталог
збiрки й виконайте dpkg-gensymbols для пакунку бiблiотеки:
$ cd ../build-area/libnova-0.12.2/
$ dpkg-gensymbols -plibnova-0.12-2 > symbols.diff

Це створить diff-файл, який Ви зможете застосувати самостiйно:
$ patch -p0 < symbols.diff

Це створить файл з iменем вигляду dpkg-gensymbolsnY_WWI, у якому будуть перерахованi усi символи.
Вiн також вказує поточну версiю пакунку. Версiю пакунку можна прибрати з файлу, оскiльки новi
символи зазвичай додаються не з новою версiєю пакунку, а розробниками початкової бiблiотеки.
$ sed -i s,-0ubuntu2,, dpkg-gensymbolsnY_WWI

Тепер перемiстiть файл туди, де вiн має знаходитися, зафiксуйте змiни та виконайте тестову збiрку:
$
$
$
$
$

mv dpkg-gensymbolsnY_WWI ../../libnova/debian/libnova-0.12-2.symbols
cd ../../libnova
bzr add debian/libnova-0.12-2.symbols
bzr commit -m "add symbols file"
bzr builddeb

Якщо компiлювання виконується успiшно, значить символьний файл не мiстить вад. З виходом наступної апстрiм-версiї libnova Вам доведеться знову запустити dpkg-gensymbols, щоб створити diff для
оновлення символьного файлу.

1.8.4 Символьнi файли бiблiотек C++
В мови C++ бiльш суворi стандарти на двiйкову сумiснiсть, нiж у C. Команда Debian Qt/KDE пiдтримує деякi скрипти, якi допоможуть подолати це: сторiнка Робота з файлами symbols дає опис принципiв
їх використання.

1.8.5 Матерiяли для подальшого читання
Стаття Junichi Uekawa Пакункування бiблiотек для Debian розглядає це питання детальнiше.

1.9 Бекпортування оновлень проґрам
Буває може знадобитися додати функцiйностi у стабiльный релiз, який не пов’язаний з виправленням критичних проблем. У подiбних випадках, є два варiянти: або Ви завантажите його в PPA, або
пiдготуєте бекпорт (backport).

1.9.1 Персональнi архiви пакункiв (PPA)
Використання PPA має ряд переваг. Це достатньо просто, Вам не знадобиться схвалення вiд кого б то
не було, але недолiк у тому, що користувачам доведеться вручну пiд’єднувати PPA. Це нестандартне
джерело застосункiв.
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Документацiя до PPA на Launchpad має достатньо всеосяжний характер й допоможе Вам швидко
почати роботу з ним.

1.9.2 Офiцiйнi бекпорти Ubuntu
Метою проєкту Backports є надання користувачам нової функцiйностi. З-за ризикiв зменшення стабiльностi при портуваннi новинок, бекпорти недоступнi користувачам, поки вони не задiють їх. Тому
бекпорти не є мiсцем для виправлення помилок. Якщо у пакунку Ubuntu виявлена помилка, вона
повинна бути виправлена через оновлення безпеки та стабiльностi .
Коли Ви визначите, чи потрiбно Вам адаптувати Вашi змiни для стабiльного релiзу, Вам буде необхiдно зiбрати та протестувати Ваш пакунок на даному релiзi. Команда pbuilder-dist (з пакунку
ubuntu-dev-tools) допоможе Вам зробити це.
Щоб подати заявку на бекпорт, можна використовувати засiб requestbackport (також з пакунку
ubuntu-dev-tools). Вiн визначить усi промiжнi випуски, для яких пакунок також доведеться бекпортувати, покаже, якi пакунки залежать вiд даного, й створить заявку. Вiн також включить перелiк
потрiбних тестiв у заявку.
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2

Роздiл

База знань

2.1 Комунiкацiя при Розробцi в Ubuntu
В проєктi, де пiддаються змiнам тисячi рядкiв коду, приймається багато рiшень, й де сотнi людей
повиннi взаємодiяти кожен день, важливо мати ефективний зв’язок.

2.1.1 Поштовi розсилки
Поштовi розсилки— це достатньо ефективний iнструмент, якщо Ви бажаєте обмiркувати iдеї в командi
та переконатися що Ви сповiстили усiх, не дивлячись на вiдмiнностi у часових поясах.
З точки зору розробки, це найважиливiшi з розсилок:
• https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-devel-announce (лише анонси, найважливiшi об’яви розробки потрапляють сюди)
• https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-devel (головна дискусiя розробникiв Ubuntu )
• https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-motu (обговорення команди MOTU, отримання
довiдки зi створення пакункiв)

2.1.2 Канали IRC
Для дискусiї у мережi пiд’єднайтеся до irc.freenode.net i приєднайтеся до будь-якого з каналiв:
• #ubuntu-devel (для головної дискусiї розробникiв)
• #ubuntu-motu (для обговорень команди MOTU та отримання допомоги)

2.2 Загальний огляд каталогу debian/
Ця стаття дає короткi пояснення до рiзних файлiв, важливих для створення пакункiв Ubuntu, якi
мiстяться у каталозi debian/. Найважливiшими з них є changelog, control, copyright, i rules. Вони
потрiбнi для усiх пакункiв. Багато додаткових файлiв у debian/ можуть використовуватися для налаштування та змiни поведiнки пакунку. Деякi з цих файлiв обговорюються у цiй статтi, але це далеко
не повний перелiк.
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2.2.1 Файл changelog
Цей файл, як видко з його назви — це перелiк змiн, внесених у кожну версiю. Вiн має особливий
формат, який показує iм’я пакунку, версiю, дистрибутив, змiни, й хто вносив змiни в даний час. Якщо
в Вас є ключ GPG (дивiться: Пiдготовка), переконайтеся, що Ви використовуєте в changelog тi ж iм’я
та адресу електронної пошти, що й в Вашому ключi. Нижче наведено шаблон changelog:
package (version) distribution; urgency=urgency
* change details
- more change details
* even more change details
-- maintainer name <email address>[two spaces]

date

Формат (особливо дати) важливий. Дата повинна бути у форматi RFC 5322, який можна побачити
при виконаннi команди date -R. Для зручностi, можна використовувати для редагування changelog
команду dch. Вона оновить дату автоматично.
Пункти з незначними змiнами позначаються тире «-», у той час як у важливих пунктах використовується зiрочка «*».
Якщо Ви створюєте пакунок «з нуля», dch --create (dch знаходиться у пакунку devscripts) створить
для Вас стандартний файл debian/changelog.
Ось приклад файлу changelog для hello:
hello (2.8-0ubuntu1) trusty; urgency=low
* New upstream release with lots of bug fixes and feature improvements.
-- Jane Doe <packager@example.com>

Thu, 21 Oct 2013 11:12:00 -0400

Звернiть увагу, що версiя має -0ubuntu1 доданий до нього, це - distro версiя, яка використовується так,
щоб упаковка могла бути оновлена (щоб виправити помилки, наприклад) з новими завантаженнями у
тiй же джерельнiй версiї випуску.
Ubuntu i Debian використовують схеми нумерацiї версiй пакункiв, що трохи рiзняться, щоб уникнути
конфлiкту пакункiв з однiєю й тою самою початковою версiєю. Якщо пакунок Debian був змiнений
в Ubuntu, до кiнця Debian-версiї додається ubuntuX (де X — номер редакцiї в Ubuntu). Таким чином,
якщо пакунок Debian hello 2.6-1 був змiнений в Ubuntu, номер версiї буде 2.6-1ubuntu1. Якщо пакунок
додатку в Debian не iснує, то редакцiя Debian дорiвнює 0 (наприклад, 2.6-0ubuntu1).
Детальнiшу iнформацiю можна знайти на сторiнцi changelog (Роздiл 4.4) документу Debian Policy
Manual.

2.2.2 Файл control
Файл control мiстить iнформацiю, яку використовує менеджер пакункiв (такий, як apt-get, synaptic
або adept), збiрочнi залежностi, iнформацiю мейнтейнера i багато iншого.
Для пакунку Ubuntu hello файл control виглядає таким чином:
Source: hello
Section: devel
Priority: optional
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
XSBC-Original-Maintainer: Jane Doe <packager@example.com>
Standards-Version: 3.9.5
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Build-Depends: debhelper (>= 7)
Vcs-Bzr: lp:ubuntu/hello
Homepage: http://www.gnu.org/software/hello/
Package: hello
Architecture: any
Depends: ${shlibs:Depends}
Description: The classic greeting, and a good example
The GNU hello program produces a familiar, friendly greeting. It
allows non-programmers to use a classic computer science tool which
would otherwise be unavailable to them. Seriously, though: this is
an example of how to do a Debian package. It is the Debian version of
the GNU Project’s ‘hello world’ program (which is itself an example
for the GNU Project).

Перший абзац дає опис джерельного пакунку, включаючи перелiк пакункiв, що потрiбнi для збiрки
даного пакунку з джерельного коду, у полi Build-Depends. Вiн також мiстить деяку метаiнформацiю,
таку як iм’я мейнтейнера, версiю Debian Policy, з якою компiлюється пакунок, мiсцерозташування
репозиторiю керування версiями та домашню сторiнку апстрiму.
Зауважте, що в Ubuntu ми вказуємо у полi Maintainer загальну адресу, оскiльки будь-яка людина
може змiнити будь-який пакунок (на вiдмiну вiд Debian, де правом змiнювання пакункiв володiють
лиши окремi люди або команда). Пакунки в Ubuntu, як правило, повиннi у полi Maintainer мiстити
Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>. Якщо поле Maintainer змiнено, старе
значення повинне бути збережене у полi XSBC-Original-Maintainer. Це можна зробити автоматично
сценарiєм update-maintainer з пакунку ubuntu-dev-tools. Для подальшої iнформацiї дивiться Debian
Maintainer Field spec в Ubuntu wiki.
Кожен додатковий абзац дає опис бiнарного пакунку, який буде створений.
Детальнiшу iнформацiю можна знайти на сторiнцi секцiї control-файлу (Роздiл 5) документу Debian
Policy Manual.

2.2.3 Файл copyright
Файл мiстить iнформацiю про копiрайти джерельних кодiв i самого пакунку. Ubuntu i Debian Policy
(Роздiл 12.5) потребують, щоб кожен пакунок встановлював незмiнну копiю копiрайту та iнформацiї з
лiцензування у теку /usr/share/doc/$(iм’я_пакунку)/copyright
Як правило, iнформацiю про авторскькi права можна знайти у файлi COPYING в каталозi з джерельним
кодом проґрами. Цей файл повинен включати таку iнформацiю, як iмена автора та пакувальника, URL,
з якої отримано джерело, рядок зi значком копiрайту з вказiвкою року i власника авторських прав, а
також сам текст авторського права. Шаблон для прикладу:
Format: http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: Hello
Source: ftp://ftp.example.com/pub/games
Files: *
Copyright: Copyright 1998 John Doe <jdoe@example.com>
License: GPL-2+
Files: debian/*
Copyright: Copyright 1998 Jane Doe <packager@example.com>
License: GPL-2+
License: GPL-2+
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This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later
version.
.
This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.
.
You should have received a copy of the GNU General Public
License along with this package; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA
.
On Debian systems, the full text of the GNU General Public
License version 2 can be found in the file
‘/usr/share/common-licenses/GPL-2’.

Приклад використовує машино-зрозумiлий формат debian/copyright, й авторам пакункiв також рекомендується використовувати цей формат.

2.2.4 Файл rules
Останнiй файл, який ми розглянемо, це rules. Вiн виконує усю роботу по збiрцi нашого пакунку.
Це Makefile, у якому є функцiї компiлювання проґрами, її встановлення та створення .deb-пакунку з
встановлених файлiв. У ньому є також функцiя очистки файлiв збiрки, яка вилучає усе, крiм власне
пакунку джерельного коду.
Ось спрощений приклад файлу rules, створеного dh_make (який можна знайти у пакунку dh-make):
#!/usr/bin/make -f
# -*- makefile -*# Uncomment this to turn on verbose mode.
#export DH_VERBOSE=1
%:

dh

$@

Давайте розглянемо цей файл уважнiше. На кожному етапi збiрки debian/rules викликається з аргументом, який передається /usr/bin/dh, який, у свою чергу, викликає необхiднi команди dh_*.
dh запускає послiдовнiсть команд debhelper. Пiдтримуванi послiдовностi вiдповiдають призначенням
файлу debian/rules: «build», «clean», «install», «binary-arch», «binary-indep» i «binary». Щоб побачити,
якi команди виконуються у кожному призначеннi, наберiть:
$ dh binary-arch --no-act

Командам з послiдовностi binary-indep передається аргумент -i, щоб вони зачепали лише
архiтектурно-незалежнi пакунки, а командам з послiдовностi binary-arch — аргумент -a, щоб вони
зачепали лише архiтектурно-залежнi пакунки.
Кожна команда debhelper при її успiшному виконаннi робить запис у журналi
debian/package.debhelper.log (який потiм вилучає dh_clean.) Таким чином dh може визначи-
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ти, якi команди вже були виконанi й для яких пакункiв, що допомогає уникнути повторного
виконання цих команд.
При кожному запуску dh вiн вивчає журнал, знаходить доданi останнiми команди, якi вiдносяться до
вказаної послiдовностi. Потiм вiн продовжує виконання з наступної команди у цiй послiдовностi. Опцiї
--until, --before, --after i --remaining можуть змiнити цю поведiнку.
Якщо в debian/rules є функцiя з iменем, схожим на override_dh_команда, то замiсть даної команди
dh виконає дану функцiю. Ця функцiя може запустити ту ж команду з iншими аргументами, або ж геть
iншу команду. (Зауваження: для використання цiєї функцiйностi при збiрцi потрiбен пакунок debhelper
версiї не менше 7.0.50).
За додатковими прикладами звернiться до /usr/share/doc/debhelper/examples/ i man dh. Дивiться
також роздiл про файл rules (Роздiл 4.9) в «Debian Policy Manual».

2.2.5 Додатковi файли
Файл install
Файл install використовується dh_install для встановлення файлiв у двiйковий пакунок. Вiн має
два стандартних варiянти використання:
• Для встановлення у Ваш пакунок файлiв, не встановлених оригiнальною системою збiрки.
• Роздiлення одного великого пакунку джерела на декiлька бiнарних пакункiв.
У першому випадку файл install повинен мiстити один рядок для кожного встановлюваного файлу,
що вказує як файл, так i встановлювальний каталог. Наприклад, наступний файл install встановить
сценарiй foo з кореневого каталогу пакунку джерельного коду в usr/bin i desktop-файл з каталогу
debian в usr/share/applications:
foo usr/bin
debian/bar.desktop usr/share/applications

Якщо пакунок джерельного коду продукує декiлька двiйкових пакункiв, dh встановить файли в debian/tmp замiсть встановлення безпосередньо в debian/<пакунок>. Файли, встановленi в
debian/tmp потiм можна перемiстити у окремi двiйковi пакунки за допомогою декiлькох файлiв
$iм’я_пакунку.install. Це часто робиться, щоб розбити велику кiлькiсть незалежних вiд архiтектури даних з залежних вiд архiтектури пакункiв у пакунки Architecture: all. У цьому випадку
потрiбно вказати лише iмена встановлюваних файлiв (або каталогiв), без встановлювального каталогу.
Наприклад, foo.install, що мiстить лише залежнi вiд архiтектури файли, може виглядати наподобi:
usr/bin/
usr/lib/foo/*.so

У той час як foo-common.install, що мiстить лише не залежнi вiд архiтектури файли, може виглядати
так:
/usr/share/doc/
/usr/share/icons/
/usr/share/foo/
/usr/share/locale/

Будуть створенi два двiйковi пакунки: foo i foo-common. Для обох потрiбен їх власний абзац в
debian/control.
Для додаткових подробиць дивiться man dh_install i роздiл про файл install (Роздiл 5.11) в «Debian
New Maintainers’ Guide».
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Файл watch
Файл debian/watch дозволяє автоматично перевiряти наявнiсть нових версiй в апстрiмi за допомогою
iнструменту uscan з пакунку devscripts. Першим рядком файлу watch повинна бути версiя формату
(3 на мить написання цього посiбника), а наступнi рядки мiстять будь-якi URL для аналiзу. Наприклад:
version=3
http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-(.*).tar.gz

Запуск uscan у кореневому каталозi джерельних кодiв порiвняє номер апстрiм-версiї у
debian/changelog з останньою доступною в апстрiмi версiєю. Якщо в апстрiмi знайдена нова версiя,
вона буде автоматично завантажена. Наприклад:
$ uscan
hello: Newer version (2.7) available on remote site:
http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.7.tar.gz
(local version is 2.6)
hello: Successfully downloaded updated package hello-2.7.tar.gz
and symlinked hello_2.7.orig.tar.gz to it

Якщо Вашi tarball-файли перебувають на Launchpad, файл debian/watch має трохи складнiший вигляд
(про те, чому це так, дивiться Question 21146 i Bug 231797). У цьому випадку використовуйте щось
типу:
version=3
https://launchpad.net/flufl.enum/+download http://launchpad.net/flufl.enum/.*/flufl.enum-(.+).tar.gz

Додатковi вiдомостi дивiться в man uscan i у роздiлi про файл watch (Роздiл 4.11) «Debian Policy
Manual».
Перелiк пакункiв, для яких файл watch повiдомляє про те, що вони не синхронiзованi з апстрiмом,
дивiться Ubuntu External Health Status.
Файл source/format
Цей файл вказує формат пакунку джерельного коду. Вiн повинен мiстити один рядок, що показує
вибраний формат:
• 3.0 (native) для «рiдних» пакункiв Debian (апстрiм-версiя вiдсутня)
• 3.0 (quilt) для пакункiв з окремим тарболом з апстрiму
• 1.0 для пакункiв, бажаючих явно вказати типовий формат
На цей час обирається типовий формат пакунку джерельного коду 1.0, якщо цей файл вiдсутнiй. У
файлi source/format можна вказати його явно. Якщо Ви не використовуєте цей файл для вказування
формату джерельного коду, Lintian видасть попередження про вiдсутнiсть файлу. Це чисто iнформацiйне попередження i його можна без побоювань знехтувати.
Рекомендується використовувати бiльш новий формат 3.0. Вiн надає деякi новi можливостi:
• Пiдтримка додаткових форматiв стиснення: bzip2, lzma i xz
• Пiдтримка декiлькох архiвiв з оригiнальним джерельним кодом
• Необов’язково перепаковувати архiв з оригiнальним джерельним кодом, щоб вилучити директорiю debian.
• Специфiчнi для Debian змiни тепер зберiгаються не в одному файлi .diff.gz, а у виглядi декiлькох
латок, сумiсних з quilt, у каталозi debian/patches/
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https://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0 мiстить додаткову iнформацiю стосовно переходу на версiю
3.0 формату джерельних пакункiв.
Додаткову iнформацiю можна знайти в man dpkg-source i у Роздiлi source/format (Роздiл 5.21) посiбника Debian New Maintainers.

2.2.6 Додатковi ресурси
Крiм Debian Policy Manual, на який посилається стаття, посiбник Debian New Maintainers’ Guide мiстить
бiльш детальний опис для кожного файлу. Роздiл 4, “Необхiднi файли у тецi debian” дає опис файлiв
control, changelog, copyright i rules. Роздiл 5, “Iншi файли у тецi debian” дає опис додаткових файлiв,
якi можна використовувати.

2.3 ubuntu-dev-tools: Tools for Ubuntu developers
ubuntu-dev-tools package is a collection of 30 tools created for making packaging work much easier for
Ubuntu developers. It’s similar in scope to Debian devscripts package.

2.3.1 Setting up packaging environment
setup-packaging-environment command allows to interactively set up packaging environment, including setting environment variables, installing required packages and ensuring that required repositories are
enabled.

2.3.2 Environment variables
Introducing yourself
ubuntu-dev-tools configurations can be set using environment variables. It’s used for example in changelogs.
For example, to set e-mail address (and full name), use UBUMAIL variable. It overrides the DEBEMAIL and
DEBFULLNAME variables used by devscripts. To learn ubuntu-dev-tools about you, open ~/.bashrc in text
editor and add something like this:
export UBUMAIL="Marcin Miko␣lajczak <marcin@example.org>"

Now, save this file and restart your terminal or use source ~/.bashrc.
Changing preferred builder
Default builder is specified by UBUNTUTOOLS_BUILDER variable. To set between pbuilder (default), pbuilderdist, and sbuild, change this variable. Example:
export UBUNTUTOOLS_BUILDER=sbuild

Save file and restart terminal.
You can also check whether to update the builder every time before building, by changing
UBUNTUTOOLS_UPDATE_BUILDER from no (default) to yes.
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2.3.3 Downloading source packages
ubuntu-dev-tools comes with pull-lp-source command, allowing to download source packages from
Launchpad. Its usage is simple. To download latest source package for ubuntu-settings, use:
$ pull-lp-source ubuntu-settings

You can also specify release from which you want to download source or specify version of source package.
-d option allows to download source package without extracting. A slightly more complex example would
look like this:
$ pull-lp-source brisk-menu 0.5.0-1 -d

pull-debian-source package allows to do the same for Debian source packages. It has similar syntax.

2.3.4 Backporting packages
ubuntu-dev-tools provides backportpackage allowing us to backport a package from specified release of
Ubuntu or Debian. For example, to backport bzr package from latest development release for your installed
Ubuntu version, simply:
$ backportpackage -w . bzr

This command allows to use more options. To specify Ubuntu release for which you are going to backport
a package, use -d dest or --destination=DEST parameter, where DEST is Ubuntu release, for example
xenial. You can specify more than one destination. In turn, -s SOURCE and --source=SOURCE specifies the
Ubuntu or Debian release from which you are going to backport a package. -w DIR and --workdir=DIR
specifies directory, where package files will be downloaded, unpacked and built. By default, it will create
temporary directory that will be automatically deleted. -U or --update allows to update build environment
before building package. -u or --upload allows to upload package after building (for example to PPAs) using
dput.

2.3.5 Requesting backports
requestbackport command makes creating backports through Launchpad bugs much easier. It creates
testing checklist that will be included in the bug. For example, to request backporting libqt5webkit5 from
latest development branch to current stable release (without optional parameters):
$ requestbackport libqt5webkit5

You should fulfill the checklist if you have already tested the backport.
Additional options allows to specify destination of backport and its source, by using -d DEST or
--destination=DEST and s SRC or --source=SRC.

2.3.6 Other simple commands
ubuntu-dev-tools also includes small utilities allowing to do simple tasks like checking whether .iso file is
an Ubuntu installation media.
ubuntu-iso
To do this, use ubuntu-iso <pathtoiso>, for example:
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$ ubuntu-iso ~/Downloads/ubuntu.iso

bitesize
“Bitesize” tag is used on Launchpad to describe tasks that are suitable for begineers who want to contribute
to one of the projects. bitesize command allows to add “bitesize” tag to Launchpad bug with just simple
command, by providing its number, like:
$ bitesize 1735410

404main
404main allows to check whether all of package build dependencies are included in main repository of specified
Ubuntu distribution. Example:
$ 404main libqt5webkit5 xenial

If any of the required packages isn’t part of Ubuntu main repository, you can check whether the package
fulfill Ubuntu main inclusion requirements and request it.
Further reading
ubuntu-dev-tools manpages are covering more about usage of this package.

2.4 autopkgtest: Автоматичне тестування пакункiв
Специфiкацiя DEP 8 визначає, як можна легко iнтегрувати автоматичне тестування у Вашi пакунки.
Для цього, необхiдно:
• додати файл debian/tests/control, який визначає вимоги до тестового оточення,
• додати тести в debian/tests.

2.4.1 Вимоги до тестового оточення
У файлi debian/tests/control Ви можете визначити вимоги до тестового оточення. Наприклад, якщо
тести не проходять при збiрцi, або потрiбнi права root – Ви перераховуєте необхiднi для тестiв пакунки.
У Специфiкацiї DEP 8 Ви знайдете усi доступнi опцiї.
Нижче ми розглянемо пакунок джерельного коду glib2.0. У дуже простому випадку вiн буде виглядати так:
Tests: build
Depends: libglib2.0-dev, build-essential

Це буде означати, що для тесту debian/tests/build потрiбнi пакунки libglib2.0-dev i
build-essential.
Примiтка: У полi Depends можна вказати @, якщо Ви бажаєте встановлення усiх бiнарних пакункiв,
зiбраних з розглядуваного пакунку джерельного коду.
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2.4.2 Поточнi тести
Тест, що вiдповiдає розглянутому вище прикладу, буде виглядати так:
#!/bin/sh
# autopkgtest check: Build and run a program against glib, to verify that the
# headers and pkg-config file are installed correctly
# (C) 2012 Canonical Ltd.
# Author: Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com>
set -e
WORKDIR=$(mktemp -d)
trap "rm -rf $WORKDIR" 0 INT QUIT ABRT PIPE TERM
cd $WORKDIR
cat <<EOF > glibtest.c
#include <glib.h>
int main()
{
g_assert_cmpint (g_strcmp0 (NULL, "hello"), ==, -1);
g_assert_cmpstr (g_find_program_in_path ("bash"), ==, "/bin/bash");
return 0;
}
EOF
gcc -o glibtest glibtest.c ‘pkg-config --cflags --libs glib-2.0‘
echo "build: OK"
[ -x glibtest ]
./glibtest
echo "run: OK"

Тут невелика проґрама мовою C копiюється у тимчасову теку, потiм компiлюється з використанням
системних бiблiотек (з використанням прапорцiв та шляхiв до бiблiотек, визначених через pkg-config).
Потiм запускається скомпiльований файл, який запускає декiлька основних функцiй glib.
Хоч цей тест дуже маленький i простий, вiн перевiряє багато: що Ваш -dev пакунок має усi необхiднi залежностi, що Ваш пакунок встановлює робочi файли pkg-config, заголовковi файли i бiблiотеки
помiщуються у потрiбне мiсце, або що компiлювальник та компонувальник працюють. Це допомогає
виявити критичнi помилки на початковiй стадiї.

2.4.3 Виконання тесту
While the test script can be easily executed on its own, it is strongly recommended to actually use
autopkgtest from the autopkgtest package for verifying that your test works; otherwise, if it fails in
the Ubuntu Continuous Integration (CI) system, it will not land in Ubuntu. This also avoids cluttering your
workstation with test packages or test configuration if the test does something more intrusive than the simple
example above.
The README.running-tests (online version) documentation explains all available testbeds (schroot, LXD,
QEMU, etc.) and the most common scenarios how to run your tests with autopkgtest, e. g. with locally
built binaries, locally modified tests, etc.
Система безперервної iнтеграцiї Ubuntu CI використовує емулятор QEMU й запускає тести з пакункiв
у архiвi, з увiмкненим прапорцем -proposed. Щоб вручну отримати те ж оточення, спочатку необхiдно
встановити наступнi пакунки:
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sudo apt install autopkgtest qemu-system qemu-utils autodep8

Тепер виконайте збiрку тестового оточення, виконавши таке:
autopkgtest-buildvm-ubuntu-cloud -v

(Детальнiше про вибiр iнших релiзiв, архiтектур, цiльових директорiй, й про використання проксi – в
manpage й у виводi опцiї --help). Ця команда виконає збiрку, наприклад adt-trusty-amd64-cloud.img.
Тепер запустiть тести джерельного пакунку, наприклад libpng, у образi QEMU:
autopkgtest libpng --- qemu adt-trusty-amd64-cloud.img

The Ubuntu CI system runs packages with only selected packages from -proposed available (the package
which caused the test to be run); to enable that, run:
autopkgtest libpng -U --apt-pocket=proposed=src:foo --- qemu adt-release-amd64-cloud.img

or to run with all packages from -proposed:
autopkgtest libpng -U --apt-pocket=proposed --- qemu adt-release-amd64-cloud.img

The autopkgtest manpage has a lot more valuable information on other testing options.

2.4.4 Подальшi приклади
Цей перелiк не повний, але може допомогти Вам отримати уяву про те, як автоматичнi тести реалiзованi, й як вони використовуються в Ubuntu.
• Для бiблiотеки libxml2 , тести дуже схожi. Вони також запускають тестову збiрку простого коду
на C й виконують його.
• Тести пакунку gtk+3.0 також компiлюють/лiнкують/запускають перевiрку у тестi “build”. Також
є додатковий тест “python3-gi”, який перевiряє що бiблiотека GTK може бути використана пiд час
тесту.
• У пакунку ubiquity tests використовується набiр тестiв батькiвського пакунку
• Пакунок gvfs tests – дуже цiкавий приклад: вiн тестує свiй функцiонал “на повну”, включаючи
емулювання CD, Samba, DAV та iнших компонентiв.

2.4.5 Iнфраструктура Ubuntu
Пакунки з увiмкненим autopkgtest будуть тестуватися при вивантаженнi, або якщо оновляться якiсь
залежностi. Результат роботи автоматичний запуск тестiв autopkgtest може бути переглянутий на сайтi,
й вiн регулярно оновлюється.
Debian also uses autopkgtest to run package tests, although currently only in schroots, so results may vary
a bit. Results and logs can be seen on http://ci.debian.net. So please submit any test fixes or new tests to
Debian as well.

2.4.6 Додавання тесту в Ubuntu
Процес додавання й вiдправлення autopkgtest-тесту для пакункiв дуже схожий на процес виправлення
помилок в Ubuntu. Вистачить лише:
• виконайте bzr branch ubuntu:<iм’я_пакунку>,
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• увiмкнiть тести в debian/control,
• створiть директорiю debian/tests,
• створiть debian/tests/control, основуючись на Специфiкацiї DEP 8,
• додайте Вашi тести в debian/tests,
• закомте Вашi змiни, вiдправте їх на Launchpad, запропонуйте merge й дочекайтеся його розгляду,
– у точностi як з будь-якими iншими покращеннями у джерельних пакунках.

2.4.7 Чи Ви можете допомогти
Команда Ubuntu Engineering зiбрала перелiк необхiдних тестiв, у якому пакунки, що потребують тестування, розподiленi за категорiями. Там можна знайти приклади таких тестiв й взяти їх на себе.
Якщо Ви зiштовхнетеся з проблемами, приєднуйтеся до IRC на каналу #ubuntu-quality IRC channel:
розробники звичайно Вам допоможуть.

2.5 Використання chroot-оточень
Якщо Ви користуєтеся однiєю з версiй Ubuntu, але працюєте над пакунками для iншої версiї, Ви можете
створити середовище iншої версiї за допомогою chroot.
Використання chroot дозволить Вам мати у розпорядженнi повну файлову систему iншого дистрибутиву для зручностi роботи. Це дозволяє уникнути затрат, пов’язаних з встановленням вiртуальної
машини.

2.5.1 Створення chroot
Використовуйте команду debootstrap, щоб створити новий chroot:
$ sudo debootstrap trusty trusty/

Це створить теку trusty i встановить мiнiмальний образ trusty у неї.
Якщо Ваша версiя debootstrap не визначить Trusty, спробуйте оновитися до версiї в backports.
Пiсля цього Ви можете працювати всерединi chroot:
$ sudo chroot trusty

Де можна встановити або вилучити будь-який пакунок, який Ви бажаєте, без шкоди для основної
системи.
Ви можете скопiювати свої ключi GPG i SSH, а також конфiгурацiю Bazaar в chroot, щоб отримувати
доступ й пiдписувати пакунки безпосередньо звiдти:
$ sudo mkdir trusty/home/<username>
$ sudo cp -r ~/.gnupg ~/.ssh ~/.bazaar trusty/home/<username>

Щоб apt й iншi проґрами не скаржилися на вiдсутнi локалi, можна встановити вiдповiдний мовний
пакунок:
$ apt-get install language-pack-en
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Якщо Вам потрiбно запускати проґрами, що використовують X-сервер, Вам потрiбно додати в chroot
директорiю /tmp, для цього ззовнi chroot запустiть:
$ sudo mount -t none -o bind /tmp trusty/tmp
$ xhost +

Для деяких проґрам, можливо, знадобиться прив’язати /dev або /proc.
На сторiнцi Debootstrap Chroot вiкi Ви знайдете детальнiшу iнформацiю про chroot-оточення.

2.5.2 Альтернативи
SBuild – система, схожа на PBuilder, що використовується для створення оточення, у якому виконуються тестовi збiрки пакунку. Вона близька до тiєї, яку використовує Launchpad для збiрки пакункiв,
але її встановлення дещо складнiше, нiж PBuilder. Повнiшу iнформацiю можна знайти на вiкiсторiнцi
Система Збiрки Security Team.
Повнi вiртуальнi машини можуть бути кориснi для створення пакункiв й тестування проґрам. TestDrive
— це проґрама, яка дозволяє автоматизувати синхронiзацiю i запуск щоденних ISO-образiв. Детальнiше
дивiться wiki-сторiнку TestDrive.
Можна також налаштувати pbuilder так, щоб вiн призупинявся при виявленнi помилки збiрки. Скопiюйте C10shell з /usr/share/doc/pbuilder/examples у каталог й використовуйте аргумент --hookdir=,
щоб вказати на нього.
Хмарний сервiс Amazon EC2 дозволить Вам придбати комп’ютер у хмарi, цiна за який – усього декiлька
центiв на годину. Там Ви можете встановити Ubuntu будь-якої пiдтримуваної версiї i працювати з
пакунками вiддалено, що дуже зручно, якщо потрiбна збiрка багатьох пакункiв одночасно, або якщо
потрiбно подолати повiльну швидкiсть Iнтернет-пiд’єднання.

2.6 Setting up sbuild
sbuild simplifies building Debian/Ubuntu binary package from source in clean environment. It allows to try
debugging packages in environment similar (as opposed to pbuild) to builders used by Launchpad.
It works on different architectures and allows to build packages for other releases. It needs kernel supporting
overlayfs.

2.6.1 Installing sbuild
To use sbuild, you need to install sbuild and other required packages and add yourself to the sbuild group:
$ sudo apt install debhelper sbuild schroot ubuntu-dev-tools
$ sudo adduser $USER sbuild

Create .sbuildrc in your home directory with following content:
# Name to use as override in .changes files for the Maintainer: field
# (mandatory, no default!).
$maintainer_name=’Your Name <user@example.org>’;
# Default distribution to build.
$distribution = "bionic";
# Build arch-all by default.
$build_arch_all = 1;
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# When to purge the build directory afterwards; possible values are "never",
# "successful", and "always". "always" is the default. It can be helpful
# to preserve failing builds for debugging purposes. Switch these comments
# if you want to preserve even successful builds, and then use
# "schroot -e --all-sessions" to clean them up manually.
$purge_build_directory = ’successful’;
$purge_session = ’successful’;
$purge_build_deps = ’successful’;
# $purge_build_directory = ’never’;
# $purge_session = ’never’;
# $purge_build_deps = ’never’;
# Directory for writing build logs to
$log_dir=$ENV{HOME}."/ubuntu/logs";
# don’t remove this, Perl needs it:
1;

Replace “Your Name <user@example.org>” with your name and e-mail address. Change default distribution
if you want, but remember that you can specify target distribution when executing command.
If you haven’t restarted your session after adding yourself to the sbuild group, enter:
$ sg sbuild

Generate GPG keypair for sbuild and create chroot for specified release:
$ sbuild-update --keygen
$ mk-sbuild bionic

This will create chroot for your current architecture. You might want to specify another architecture. For
this, you can use --arch option. Example:
$ mk-sbuild xenial --arch=i386

2.6.2 Using schroot
Entering schroot
You can use schroot -c <release>-<architecture> [-u <USER>] to enter newly created chroot, but
that’s not exactly the reason why you are using sbuild:
$ schroot -c bionic-amd64 -u root

Using schroot for package building
To build package using sbuild chroot, we use (surprisingly) the sbuild command. For example, to build
hello package from x86_64 chroot, after applying some changes:
apt source hello
cd hello-*
sed -i -- ’s/Hello/Goodbye/g’ src/hello.c # some
sed -i -- ’s/Hello/Goodbye/g’ tests/hello-1 #
dpkg-source --commit
dch -i
#
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# changes

To build package from source package (.dsc), use location of the source package as second parameter:
sbuild -d bionic-amd64 ~/packages/goodbye_*.dsc

To make use of all power of your CPU, you can specify number of threads used for building using standard
-j<threads>:
sbuild -d bionic-amd64 -j8

2.6.3 Maintaining schroots
Listing chroots
To get list of all your sbuild chroots, use schroot -l. The source: chroots are used as base of new schroots.
Changes here aren’t recommended, but if you have specific reason, you can open it using something like:
$ schroot -c source:bionic-amd64

Updating schroots
To upgrade the whole schroot:
$ sbuild-update -ubc bionic-amd64

Expiring active schroots
If because of any reason, you haven’t stopped your schroot, you can expire all active schroots using:
$ schroot -e --all-sessions

2.6.4 Further reading
There is Debian wiki page covering sbuild usage.
Ubuntu Wiki also has article about basics of sbuild.
sbuild manpages are covering details about sbuild usage and available features.

2.7 Робота з пакунками KDE
Створенням пакункiв проґрам KDE в Ubuntu займаються команди Kubuntu i MOTU. Зв’язатися з
командою Kubuntu можна через поштову розсилку Kubuntu й канал Freenode IRC #kubuntu-devel.
Додаткова iнформацiя про розробку Kubuntu доступна на wiki-сторiнцi Kubuntu.
При створеннi пакункiв ми враховуємо практику команд Debian Qt/KDE i Debian KDE Extras. Бiльшiсть наших пакункiв є похiдними вiд пакункiв, створених цими командами Debian.
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2.7.1 Полiтика створення латок
Kubuntu додає латки у застосунки KDE, лише якщо вони походять вiд оригiнальних авторiв, або якщо
вони були вiдправленi в upstream й є впевненiсть у їх швидкому прийняттi, або якщо ми обмiркували
проблеми з розробниками KDE.
Kubuntu не змiнює фiрмового оформлення пакункiв, крiм випадкiв, коли цього потребує апстрiм (наприклад, логотип у горiшньому лiвому куту меню Kickoff) або для спрощення (наприклад, вилучення
показуваних при запуску заставок).

2.7.2 debian/rules
Пакунки Debian включають деякi доповнення до звичайного використання Debhelper. Вони зберiгаються у пакунку pkg-kde-tools.
Пакунки, що використовують Debhelper 7, повиннi додати опцiю --with=kde. Це дозволить переконатися у використаннi правильних прапорцiв збiрки i опцiй, таких як обробка завдань kdeinit та файлiв
перекладу.
%:

dh $@ --with=kde

Деякi новi пакунки KDE використовують систему dhmk, альтернативу dh, створену командою Debian Qt/KDE. Прочитати про неї можна в /usr/share/pkg-kde-tools/qt-kde-team/2/README. Пакунки
що її використовують будуть включати /usr/share/pkg-kde-tools/qt-kde-team/2/debian-qt-kde.mk
замiсть запуску dh.

2.7.3 Переклади
Переклади пакункiв з репозиторiю main iмпортуються на Launchpad i експортуються з Launchpad у
мовнi пакунки Ubuntu.
Отже, кожен KDE-пакунок в main повинен створювати шаблони перекладiв, включати оригiнальнi
переклади i опрацьовувати рядки що перекладаються у .desktop-файлах.
Для генерацiї шаблонiв перекладiв пакунок повинен мiстити файл Messages.sh; якщо його там немає,
звернiться в апстрiм. Перевiрити його роботу можна, виконавши сценарiй extract-messages.sh, який
повинен створити один або декiлька файлiв .pot у каталозi po/. У процесi збирання це буде зроблено
автоматично, якщо Ви використовуєте опцiю --with=kde для dh.
Апстрiм зазвичай також помiщає файли перекладiв .po у каталог po/. Якщо їх там немає, перевiрте,
чи не видiленi вони у один з окремих мовних пакункiв апстрiму, наприклад, у мовнi пакунки KDE SC.
Якщо вони у окремому мовному пакунку, на Launchpad необхiдно збирати їх разом вручну. Проконсультуйтеся з цього приводу з Девiдом Планеллою (David Planella).
Якщо пакунок перемiщений з universe в main, його слiд перевивантажити перед iмпортом перекладiв
на Launchpad.
Файли .desktop також потребують перекладу. Ми додали латку до KDELibs для читання перекладiв
з .po-файлiв, що вказують на рядок X-Ubuntu-Gettext-Domain=, що додається до файлiв .desktop пiд
час збiрки пакунку. Файл .pot для кожного пакунку генерується пiд час збiрки й .po-файли необхiдно
стягнути з апстрiму i включити у пакунок або в нашi мовнi пакунки. Перелiк .po-файлiв, якi потрiбно
стягнути зi сховищ KDE, знаходиться в /usr/lib/kubuntu-desktop-i18n/desktop-template-list.
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2.7.4 Бiблiотековi символи
Бiблiотековi символи вiдстежуються за допомогою файлiв .symbols, якi дозволяють переконатися, що
усе на мiсцi. KDE використовує бiблiотеки C++, якi дiють дещо iнакше, нiж бiблiотеки C. Для Debian
команда Qt/KDE створила скрипти, якi дозволяють подолати це. Документ Робота з файлами symbols
дає опис, як створювати й оновлювати такi файли.
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Роздiл

3

Матерiяли для подальшого читання

Ви можете прочитати офлайн-версiю цього посiбника у рiзних форматах, якщо встановите один з
двiйкових пакункiв.
Якщо Ви бажаєте дiзнатися бiльше про збирання пакункiв Debian, ось декiлька ресурсiв Debian, якi
можуть бути Вам корисними:
• Як створювати пакунки для Debian;
• Посiбник з полiтики Debian;
• Посiбник розробника-початкiвця Debian — доступний рiзними мовами;
• Посiбник зi створення пакункiв (також доступний у виглядi пакунку);
• Посiбник зi створення пакункiв для модулiв Python.
Ми завжди намагаємося полiпшити цей посiбник. Якщо Ви знайдете якусь помилку, або бажаєте щось
запропонувати, будь ласка, створiть звiт про ваду на Launchpad. Якщо Ви бажали б допомогти у працi
над посiбником його джерельний код також доступний на Launchpad.
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