
Sou programador{a,}. Como posso ajudar o Debian?

Antonio Terceiro



Uma história de Natal



Eu adoro testes automatizados



Eu também adoro o Debian



Então eu conheci a palavra do autopkgtest(1)

• Teste automático de pacotes Debian instalados.
• Iniciado pelo Ian Jackson para/no Ubuntu em 2006 (!)
• Depois mantido pelo Martin Pitt.
• Em 2013 apenas ~100 pacotes no repositório do Debian tinham suporte ao
autopkgtest.

• “Alguém deveria criar um serviço pra rodar autopkgtest no repositório inteiro”.



O ci.debian.net nasce no final de 2013



Suporte ao autopkgtest no Debian depois de 5+ anos



Os resultados do ci.debian.net são hoje usados pra controlar a migração para o testing
graças ao Paul Gevers



Estado do Debian CI

• Bem mantido: progresso lento mas constante.
• Vários problemas pra serem consertados e possíveis melhorias a serem feitas na
plataforma.

• debci.
• autopkgtest.
• autodep8.

• Fator ônibus:
• Manutenção do sistema: 2
• Código: 1



Objetivos desta palestra

• Apresentar oportunidades de contribuição para pessoas querendo só programar
(i.e. não necessariamente empacotar).

• Direcionar novas pessoas sobre como elas podem encontrar informação sobre como
contribuir com esses sub-projetos.

• Destacar serviços e ferramentas do Debian que precisam de ajuda.



Como o Debian funciona



Como uma distribuição funciona
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O ciclo de lançamentos do Debian
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A escala do Debian (em maio de 2020)

• Contribuidores únicos em 2020: 1219 (por baixo)
• Precisam se comunicar, coordenar, colaborar . . .

• Tamanho do repositório: 30.000+ pacotes fonte
• Precisam ser mantidos, melhorados, testados . . .
• Árvore de dependências muito grande



árvore de dependências do bash



árvore de dependências do asciidoctor



árvore de dependendências do mutt



O trabalho recorrente pra fazer o Debian

• Um bocado de trabalho é feito pra manter o ecossistema saudável
• Pacotes precisam

• Ser instaláveis;
• Compilar dos fontes;
• Receber atualizações de segurança;
• Não ter bugs críticos para o lançamento
• Ter uma qualidade aceitável em geral.
• . . .

• Sempre que um pacote é atualizado é possível que a atualização cause problemas
nos pacotes que dependem dele

• Humanamente impossível acompanhar tudo isso
• Precisamos de ferramentas

• Que então precisam ser mantidas, corrigidas, melhoradas, testadas . . .



Como você pode ajudar



Em seguida

• Eu vou destacar alguns projetos com base numa chamada enviada à lista
debian-project (e meus próprios projetos, claro).

• Isto não quer dizer que esses são os únicos projetos no Debian que precisam de
ajuda.

• Tudo no Debian precisa de ajuda!
• “Técnica”: pacotes, serviços, ferramentas, ports . . .
• “Não técnica”: publicidade, comunidade, eventos, tradução, . . .
• Programação é apenas o foco desta palestra específica.

• List de serviços do Debian: https://wiki.debian.org/Services.

https://wiki.debian.org/Services


Como começar

• Primeiro passo: uma instância de desenvolvimento rodando localmente.
• Você não precisa pedir permissão pra ler o código, estudar como ele funciona e
consertar bugs ou fazer melhorias (afinal estamos falando de software livre)

• Para mudanças maiores, é melhor discutir primeiro
• Para obter ajuda, use as informações de contato disponíveis, ou a Debian Mentors

se você não encontrar contatos ou não souber como avançar.
• Leve em conta que as pessoas são ocupadas, então você pode não receber uma
resposta imediatamente. Tenha paciência.

• A comunicação acontece em inglês.

https://wiki.debian.org/DebianMentors


Alguns projetos que você poderia ajudar



ci.debian.net: Integração Contínua do Debian



ci.debian.net: informações básicas

• Tipo: serviço/ferramenta
• Linguagem de Programação: Ruby, Shell, Chef™
• Link:

• Serviço: https://ci.debian.net/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/ci-team/debci

• Contato:
• IRC: #debci (OFTC)
• Lista de discussão: debian-ci@lists.debian.org

https://ci.debian.net/
https://salsa.debian.org/ci-team/debci
https://lists.debian.org/debian-ci/%5D


dose3: analisador de dependência, usado para QA e pelos buildds



dose3: informações básicas

• Projeto: dose3
• Tipo: ferramenta/serviço
• Linguagem de Programação: OCaml
• Link:

• Ferramenta: https://gitlab.com/irill/dose3
• Serviço de QA no Debian: https://salsa.debian.org/qa/dose

• Contato:
• Johannes ‘josch’ Schauer (josch@debian.org)
• IRC: josch (OFTC, #debian-qa)

https://gitlab.com/irill/dose3
https://salsa.debian.org/qa/dose
mailto:josch@debian.org


botch: analisador de grafo de dependências, usado por bootstrap.d.n



botch: informações básicas

• Projeto: botch
• Tipo: ferramenta
• Linguagem de Programação: OCaml
• Link:

• https://gitlab.mister-muffin.de/debian-bootstrap/botch
• Contato:

• Johannes ‘josch’ Schauer (josch@debian.org)
• IRC: josch (OFTC, #debian-qa)

https://gitlab.mister-muffin.de/debian-bootstrap/botch
mailto:josch@debian.org


devscripts



devscripts: informações básicas

• Projeto: devscripts
• Tipo: ferramenta
• Linguagens de Programação: Shell, Python, Perl
• Link: https://salsa.debian.org/debian/devscripts
• Contato:

• IRC: #devscripts (OFTC)

https://salsa.debian.org/debian/devscripts


licensecheck



licensecheck: informações básicas

• Projeto: licensecheck
• Tipo: ferramenta
• Linguagem de Programação: Perl
• Link: https://salsa.debian.org/perl-team/modules/packages/licensecheck
• Contato:

• Jonas Smedegaard (dr@jones.dk)

https://salsa.debian.org/perl-team/modules/packages/licensecheck
mailto:dr@jones.dk


Debian Keyring



Debian Keyring: informações básicas

• Projeto: Debian Keyring
• Tipo: serviço
• Linguagens de Programação: Python, Ruby, Bash, . . .
• Link:

• Página: https://keyring.debian.org/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/debian-keyring

• Contato:
• Gunnar Wolf (gwolf@debian.org)

https://keyring.debian.org/
https://salsa.debian.org/debian-keyring
mailto:gwolf@debian.org


sources.debian.org



sources.debian.org: informações básicas

• Projeto: sources.debian.org
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Serviço: https://sources.debian.org/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/qa/debsources
• Bugs: http://deb.li/debsrcbugs

• Contato:
• #debian-qa no IRC

https://sources.debian.org/
https://salsa.debian.org/qa/debsources
http://deb.li/debsrcbugs


contributors.debian.org



contributors.debian.org: informações básicas

• Projeto: Debian Contributors
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Serviço: https://contributors.debian.org/
• Código fonte e issues https://salsa.debian.org/nm-team/contributors.debian.org
• Bugs: https://bugs.debian.org/nm.debian.org

• Contato:
• #debian-newmaint no IRC (OFTC)

https://contributors.debian.org/
https://salsa.debian.org/nm-team/contributors.debian.org
https://bugs.debian.org/nm.debian.org


Time de Segurança



Time de Segurança: informações básicas

Desenvolvimento necessário para funcionalidades específicas de segurança no dak
(Debian Archive Kit) e no Debian Security Tracker.

• Projeto: Debian Security Team
• Tipo: time (!)
• Linguagem de Programação: Python
• Link: https://www.debian.org/security/
• Contato:

• team@security.debian.org

https://www.debian.org/security/
mailto:team@security.debian.org




debtags.debian.org



debtags.debian.org: informações básicas

• Projeto: Debtags
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python, Javascript
• Link:

• Serviço: https://debtags.debian.org/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/debtags-team/debtagsd
• Bugs: https://bugs.debian.org/debtags.debian.org

• Contato:
• Enrico Zini (enrico@enricozini.org)

https://debtags.debian.org/
https://salsa.debian.org/debtags-team/debtagsd
https://bugs.debian.org/debtags.debian.org
mailto:enrico@enricozini.org


moinmoin: software do Debian Wiki



moinmoin: informações básicas

O Debian precisa que a versão 2.0 seja lançada.
• Projeto: moinmoin
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Upstream: https://github.com/moinwiki/moin
• Serviço do Debian: https://wiki.debian.org/

• Contato:
• upstream

https://github.com/moinwiki/moin
https://wiki.debian.org/


nm.debian.org



nm.debian.org: informações básicas

• Projeto: Debian New Members
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Serviço: https://nm.debian.org/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/nm-team/nm.debian.org
• Bugs: https://bugs.debian.org/nm.debian.org

• Contato:
• #debian-newmaint no IRC (OFTC)

https://nm.debian.org/
https://salsa.debian.org/nm-team/nm.debian.org
https://bugs.debian.org/nm.debian.org


sso.debian.org



sso.debian.org: informações básicas

• Projeto: Debian Single Sign-On
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Código fonte: https://salsa.debian.org/debsso-team/debsso
• Contato:

• Enrico Zini (enrico@enricozini.org)

https://salsa.debian.org/debsso-team/debsso
mailto:enrico@enricozini.org


tracker.debian.org



tracker.debian.org: informações básicas

• Projeto: Debian Package Tracker
• Tipo: serviço
• Linguagem de Programação: Python
• Link:

• Serviço: https://tracker.debian.org/
• Código fonte: https://salsa.debian.org/qa/distro-tracker
• Guia para contribuição: https://qa.pages.debian.net/distro-tracker/contributing.html

• Contato:
• IRC: #debian-qa (OFTC)
• Lista de discussão: debian-qa@lists.debian.org

https://tracker.debian.org/
https://salsa.debian.org/qa/distro-tracker
https://qa.pages.debian.net/distro-tracker/contributing.html
mailto:debian-qa@lists.debian.org


Resumo

Projeto Ruby OCaml Python Shell Perl JS
ci.debian.net x x
dose3 x
botch x
devscripts x x x
licensecheck x
Debian Keyring x x x
sources.debian.org x
contributors.debian.org x
Security Team x
debtags.debian.org x x
moinmoin x
nm.debian.org x
sso.debian.org x
tracker.debian.org x

https://salsa.debian.org/ci-team/debci
https://gitlab.com/irill/dose3
https://gitlab.mister-muffin.de/debian-bootstrap/botch3
https://salsa.debian.org/debian/devscripts
https://salsa.debian.org/perl-team/modules/packages/licensecheck
https://salsa.debian.org/debian-keyring
https://salsa.debian.org/qa/debsources
https://salsa.debian.org/nm-team/contributors.debian.org
https://www.debian.org/security/
https://salsa.debian.org/debtags-team/debtagsd
https://github.com/moinwiki/moin
https://salsa.debian.org/nm-team/nm.debian.org
https://salsa.debian.org/debsso-team/debsso
https://salsa.debian.org/qa/distro-tracker


Conclusões



Considerações finais

• O Debian é um dos maiores projetos de software livre que existem.
• Um quebra-cabeça gigante com várias camadas de quebra-cabeças menores.
• Um brinquedo de montar infinito

• Ele precisa da sua ajuda.
• Existem vários outros serviços e ferramentas que não foram destacados nesta
palestras que também precisam de contribuição.

• Contribuir com o Debian não vai apenas te ensinar um bocado, mas vai também
potencializar sua carreira profissional.



Programas de inclusão

• Estágios pagos de 3 meses em projetos de software livre
• O Debian participa faz bastante tempo
• Google Summer of Code

• Elegíveis: estudantes universitári@s (graduação+)
• Período: Verão do Hemisfério Norte

• Outreachy
• Elegíveis: Mulheres (cis e trans), homens trans, LGBTQ+ ou qualquer pessoa que

enfrente discriminação sistemática na indústria de tecnologia do seu país.
• Período: Dezembro-Março (Sul), Maio-Agosto (Norte)

• Considere se inscrever se você for elegível

https://wiki.debian.org/SummerOfCode
https://www.outreachy.org/


Fim

Obrigado pelas contribuições na preparação desta palestra
Pranav Jain, Moritz Mühlenhoff, Mattia Rizzolo, Johannes Schauer, Jonas Smedegaard,
Paul Wise, Gunnar Wolf, Stefano Zacchiroli, Enrico Zini, Paulo Santana, Daniel Lenharo.

Meus contatos
• email: terceiro@debian.org
• IRC: terceiro na OFTC & Freenode

mailto:terceiro@debian.org
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