
Praktijk 1 Debian-pakketten zelf bouwen 

Pakketten# geen 
make install 
Eigen Debian-pakketten maken van actuele 
.en gepatchte software 

Wil je een programma uitproberen 
dat jouw Deblan of Ubuntu nog niet 
kent? Wil je een losse patch toepas
sen? Of In plaats van de verouderde 
versie uit de standaard-repository 
een splinternieuwe Installeren? 
Maak dan gewoon je eigen pakket. 
Dan kun je het programma later ook 
zonder moeite weer compleet ver
wijderen. 

Mirko Dölle 

c't 2017, Nr. 4 

H et pakketbeheer is een groot plus
punt van moderne Linux-distribu
ties. Het zorgt ervoor dat behalve 

het gewenste programma ook alle vereiste 
bibliotheken automatisch geïnstalleerd wor
den. De echte kracht van het pakketbeheer 
zit echter in het feit dat het programma's 
ook weer met huid en haar kan verwijderen. 
Je kunt als gebruiker onbezorgd verschillen
de programma's of versies uitproberen zon
der dat het systeem stiekem vervuild raakt 
doordat er bijvoorbeeld meerdere versies 
van bibliotheken op blijven staan. 

Als je een programma vanuit de broncode 
zelf compileert, bijvoorbeeld omdat je een 
patch wilt toevoegen of een spiksplinter
nieuwe versie wilt uitproberen waarvoor 
nog geen pakketten bestaan, dan verlies 
je het gemak van het pakketbeheer. Door 
de aloude drieëenheid contigu re; make; 

make install raken de pakketten meestal 
over het hele systeem heen verspreid in 
verschillende directory's in /usr/local of 
op een andere manier. 

Het wordt extra lastig als de zelf ge
compileerde bronnen ook bibliotheken 
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bevatten. Wanneer je er niet nauwgezet 
op let dat dergelijke bestanden in /usr/ 
local terechtkomen, kun je bibliotheken in 
het systeem overschrijven. Dat kan weer 
gevolgen hebben voor heel andere pro
gramma's. 

Schone installatie en deïn
stallatie 
Een goed alternatief voor het compileren 
van broncode is om voor het gewenste 
programma een eigen pakket te maken. 
Bij Linux-distributies met het pakketbeheer 
van Debian, dus Debian, Ubuntu, Linux 
Mint en alle afgeleiden hiervan zoals Rasp
bian, is dat nauwelijks ingewikkelder dan 
het installeren via make. Dat komt door
dat je de voor de pakketten benodigde 
bestanden vaak uit oudere pakketversies 
of pakketten voor andere distributies kunt 
kopiëren. Hoe dat bij distributies op basis 
van RPM moet, staat in [1 ]. 

Als voorbeeld hebben we de messen
ger Pidgin gebruikt. Daar willen we een 
patch voor het verbeteren van de privacy 
aan toevoegen. Standaard verraden Pidgin 
en alle andere messengers die op de lib
purple-bibliotheek gebaseerd zijn de naam 
en het versienummer van de messsénger, 
het versienummer van libpurple, het ge
bruikte besturingssysteem en de tijdzone 
van de computer. 

Om die hard in libpurple gecodeerde 
informatie te verwijderen, moet je de bij 
Pidgin behorende bibliotheek patchen (zie 
de link onderaan dit artikel) en die vervol
gens opnieuw compileren. 

Een simpelere oplossing is om de voor 
het pakket in de repository van je distribu
tie gebruikte bronnen te downloaden en 
aan te passen. De eerste stap voer je uit 
met het commando: 

apt-get source pidgin 

Daar heb je geen rootrechten voor nodig. 
Dat commando haalt de bronnen als ge
comprimeerd tar-archiefvan internet. Daar
bij wordt ook de pakketbeschrijving uit de 
repository (extensie .dsc) opgehaald en een 
gecomprimeerd tar-archief van de debian
subdirectory. Vervolgens wordt alles uit
gepakt en alle door de pakketbeheerders 
gebruikte patches toegevoegd. Je hoeft zelf 
alleen je eigen patch toe te voegen. 

Helpers 
De Debian Helper-tools, kortweg debhel
per genoemd of afgekort met de prefix 
'dh~ helpen je bij de volgende stap om een 
nieuw pakket te maken. Omdat Pidgin de 
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Privacylek: door de hard gecodeerde functies verraadt Pidgin de naam en 
versienummers van de messenger en libpurple. De tweeregelige patch (rood) 
schakelt dat uit. 

pakketbronnen op wijzigingen controleert, 
moet je eerst je patch toevoegen aan de 
patches van de originele pakketbeheerders. 
Ga eerst naar de directory ~/pidgin-2.10.12/ 
waar de bronbestanden staan en voer daar 
het onderstaande commando uit: 

dpkg- sou rce -- commit 

Het programma vraagt je een korte be
schrijving van je patch en de herkomst 
ervan in een editor toe te voegen. Voordat 
je het nieuwe pakket eindelijk kunt maken, 
moet je nog voor de afhankelijkheden (de
pendency's) zorgen. Dat doe je met: 

sudo apt -get build -dep pidgin 

Het maken van het pakket start wanneer 
je in de directory van de Pidgin-bronnen 
het commando dpkg-buildpackage -te 
uitvoert. Aan het eind krijg je de fout
melding dat het pakket niet ondertekend 
kon worden. Dat komt doordat je de wij 
zigingen niet in het bestand changelog in 
de debian-subdirectory gedocumenteerd 
hebt. Anders had debhelper geprobeerd 
het pakket met je pgp-sleutel te signeren. 

De changelog kun je het makkelijkst 
bijwerken met het programma dch. Daar
voor moet je het pakket devscripts instal
leren. Met het commando 

dch -l+privacyl "buddy privacy patch" 

plak je '+privacyl' aan het versienummer 
van het Pidgin-pakket. Dat is belangrijk om 
het pakketbeheer aan de ene kant te laten 
snappen dat je zelfgemaakte pakket een 
update is van de bestaande geïnstalleerde 

versie en aan de andere kant om toekom
stige updates van de pakketbeheerders in 
het kader van de regelmatige updates au
tomatisch toe te passen. Je mag zelf weten 
of je 'privacyl' als versieaanduiding ge
bruikt of iets anders, of alleen cijfers. Door 
het plusteken heeft je pakket in ieder geval 
een nieuwere versieaanduiding dan de als 
basis gebruikte bronnen. 

Voor Pidgin is het voldoende om al
leen het pakket libpurbleO*.deb te vervan
gen. Dat doe je door met dpkg -i libpur p
l e0*. deb je eigen pakket erin te zetten. 

Pakkettruc 
De clou van het maken van een pakket is 
de subdirectory debiary. Die moet altijd in 
de bovenste directory van een pakket aan
wezig zijn. Traditioneel draagt de pakket
directory de naam van het (hoofd)pakket 
en zijn versienummer. Bij Pidgin in Ubuntu 
16.04 LTS heet die directory bijvoorbeeld 
'pidgin-2.10.12'. 

Afhankelijk van het pakket kan de de
bian-directory behoorlijk vol zijn, bijvoor
beeld wanneer daarin configuratiebestan
den staan of als uit de bronnen een grote 
hoeveelheid pakketten ontstaan. Pidgin is 
daar een goed voorbeeld van. Slechts een 
handvol bestanden is onmisbaar. Die heb
ben we in het kadertje 'De subdirectory 
debian' met een verkorte weergave van 
de inhoud onder elkaar gezet. 

Bovenaan staat de changelog. De eer
ste regel van dat bestand bepaalt welk ver
sienummer de pakketten later krijgen. Voor 
het toevoegen van nieuwe regels moet je 
steeds dch gebruiken. Maar ook om de eer
ste changelog voor je eigen pakket aan te 
maken: 
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dch --package mypackage -v0.1 --create 

"Initial release" 

Het bestand control bepaalt welke pakket
ten de bronnen opleveren. De eerste alinea 
daarin beschrijft de bronnen en bevat als 
belangrijkste onderdelen de Build-De
pends, dus de afhankelijkheden voor het 
compileren van de broncode. Zowel de
bhelper als apt-get build-dep gebruiken 
die informatie om eventueel ontbrekende 
afhankelijkheden te registreren. Debhelper 
heb je in nodig voor het maken van het 
pakket. Daarom is het pakket debhelper 
een van de dependency's. Op het mo
ment van schrijven was versie 1 O actueel. 
Daarom stel je dat versienummer in als 
minimum met 

Build-Depends: debhelper (>= 10 ) 

Hetzelfde versienummer zet je in het be
stand compat: 

echo 10 > debian / compat 

Vanaf de tweede alinea gaat het alleen 
nog om de pakketten. Je kunt er een of 
meerdere laten maken. Eventuele afhanke
lijkheden worden hier via depends vermeld. 
Daarbij pakt debhelper automatisch de bi
bliotheken waar de binaire programma's 
aan gelinkt worden en voegt die aan de 
afhankelijkheden toe. Maar dat geldt niet 
voor scripttalen. Als een pakket bijvoor
beeld een Python-script bevat, moet je 
handmatig een afhankelijkheid voor het 
bijbehorende Python-pakket toevoegen. 

Het verplichte bestand rules is een uit
voerbaar shellscript dat dpkg-buildpackage 

tijdens het bui Id proces aanroept. Vaak gaat 
het daarbij om een makefile die alleen de 
aanroep van de debhelper-command se
quencer dh bevat: 

# ! / usr/ bi n/ make - f 

%: 
dh $@ 

Dat zet een hele reeks debhelper-scripts 
in gang. Die compileren en installeren de 
bronnen die via autoconf, automake en 
makefile gecompileerd moeten worden 
automatisch. Met het commando 

dh binary-arch --no-act 

kun je precies zien wat daarbij gebeurt 
zonder dat je de helper-scripts uitvoert. 

In het rules-script zijn ook aanroe
pen van build-scripts erg gebruikelijk. 

c't 2017, Nr. 4 

De subdirectory debian 

changelog 

mypackage ( 0 .1) UNRELEASED; u rgency". 

* Initial release 

-- Jan Mulder Thu, _ 

compat 
9 

control 
Source: mypackage 

Maintainer: Mirko Doelle 

Build-Depends: debhelper (>= 10) 

Standards-Version: 3.9.6 

Package: mypackage 

Architecture: any 

Depends: bash 

Description: My package 

rules 
#! / usr/b in / make -f 

%: 
dh $@ 

Het is tenslotte de taak van rules-script 
de bronnen te compileren en de binaire 
programma's te installeren. Later maakt 
dpkg-buildpackage van het resultaat een 
enkel pakket. 

Horen er bij het pakket nog andere 
bestanden, bijvoorbeeld een beeldscherm
achtergrond, dan zetje de bestandsnamen 
en de gewenste locatie in het systeem in 
het bestand install. Gaat het om con
figuratiebestanden, dan moet je die op 
dezelfde manier in het bestand conffile s 

zetten. Algemene documentatie die bij 
het programma hoort, zoals de licentie
voorwaarden, zet je zonder doel pad in het 
bestand does. Die komt later automatisch 
in /usr/share/doc terecht. Maak je vanuit 
één directory meerdere pakketten aan, dan 
moet je de namen van de bestanden in

stall, conffiles en does uitbreiden met de 
naam van het pakket. Op die manier bevat 
pidgin. install de extra bestanden die bij 
het pidgin-pakket geïnstalleerd moeten 
worden. 

Ten slotte moeten we nog de bestan
den preinst, postinst, prerm en postrm 

noemen. Ook daarbij gaat het om scripts 
die voor of na de installatie, deïnstallatie of 
het updaten van een pakket aangeroepen 
moeten worden. Maakje meerdere pakket
ten vanuit dezelfde directory, dan moet je 
ook daar de pakketnamen voor zetten. Het 
script pidgin. preinst wordt dus aangeroe-
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pen voordat het pakketbeheer het pakket 
pidgin installeert. 

Er zijn ook nog andere bestanden 
waarmee je het maken van pakketten kunt 
aansturen. Een goed naslagwerk over dat 
onderwerp is de Debian Maintainer Guide. 
Een link daarvoor staat bij de link onderaan 
dit artikel. 

Alles gejat 
Je maakt dus zelf een eigen changelog, 
het control-bestand en het rules-script aan. 
Daardoor kun je makkelijk projectbronnen 
maken waarvoor nog geen debian-pak
ketten bestaan. Dat is handig voor eigen 
projecten. Op die manier voorkom je na
melijk dat je systeem tijdens het ontwik
kelen van je project stiekem volloopt met 
rommel en je misschien nog ergens een 
bestand gebruikt dat allang niet meer in 
het programma thuishoort. 

Voordat je de debian-directory hele
maal van de grond af aan opbouwt, is het 
de moeite waard te zoeken naar pakketten 
voor andere op Debian gebaseerde distri
buties. Dan kun je het bron pakket van een 
andere distributie gewoon downloaden 
en opnieuw builden of in elk geval de 
debian-subdirectory daaruit overnemen. 
Het aanpassen aan je eigen distributie is 
meestal simpel omdat de dependency's 
bijvoorbeeld hetzelfde of in elk geval ver
gelijkbaar zijn . 

Veelvoorkomende struikelblokken 
zijn de subdirectory source en het bestand 
wat ch. Die zorgen normaal gesproken voor 
het automatisch synchroniseren van het 
bronpakket met de originele bronnen en 
voor het vastleggen van aanpassingen 
in de vorm van patches. Ook ons Pidgin
voorbeeldpakket gebruikt die techniek. 
Daarom heb je ook de aanpassingen aan 
Pidgin met dpkg-s ource - - commit naar een 
patch geconverteerd. 

Mislukt het controleren van de bron
nen, bijvoorbeeld omdat de projectpagina 
niet meer bereikbaar is, dan mislukt ook 
de build van het pakket. Als je de bestan
den watch en de directory source verwij
dert, kun je het pakket toch builden, maar 
dan worden veranderingen niet meer in 
de vorm van patches vastgelegd. Dat 
maakt voor lokale pakketten echter geen 
noemenswaardig verschil. (jmu) 
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