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Geboorte van een RPM pakket

Pipelight  
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Introductie
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Wat te verwachten
● Oplossing voor een “maatschappelijk” probleem
● Laten zien wat er bij komt kijken om een RPM 

tot leven te roepen
– Tijdlijn: eind augustus 2013 tot nu

● Interactie met andere linux gebruikers
● openSUSE Build Service (OBS)

– Wordt gebruikt om de openSUSE 

distributie te bouwen
– Wordt gebruikt door vele anderen

● Have fun!
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Aanleiding: Magister

● Software pakket voor 
school

● Informatie uitwisseling 
met leerlingen, ouders, en 
nog veel meer

● In gebruik bij heel veel 
middelbare scholen
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Magister wetenswaardigheden

● Gebaseerd op Silverlight
● Werkt daarom alleen goed via 

Microsoft support
● Sluit linux, Apple en mobiele 

device gebruikers uit
● In 2011 onder de aandacht 

gebracht bij 2de kamer, via 
ondermeer Jan Stedehouder [1]

● Nog steeds actueel: 6 dec 2013, 
kamerbrief van minister 
Bussemaker [2]
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Aankondiging Pipelight

http://www.webupd8.org/2013/08/pipelight-use-silverlight-in-your-linux.html

● Geheel 
onverwachts [3]

● Eind Augustus 
2013

● Bevat alleen een 
installatie 
procedure voor 
Ubuntu

● openSUSE search 
kent Pipelight niet
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Pipelight: niet alleen Silverlight

● Niet alleen bruikbaar voor Magister, maar voor 
allerlei Silverlight based websites [9], zoals:
– Netflix
– Katsomo
– Vele anderen

● Multiplugin support vanaf 

versie 0.2.0 (bijv Adobe Flash) [10]
● Veiliger dan Silverlight op 

MS Windows
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Dear openSUSE community
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Dilemma

● Packages van Packman werkten niet
– Mist dependency: wine
– Geen reactie op vragen

●  Packages van Cloverleaf werken ook niet
– Gebaseerd op Packman
– Initieel wel reactie, maar dit hield na enige dagen op 

(cloverleaf  was druk met andere pakketten)
– Mist goede motivatie (Magister) voor het 

pakket
● Dus er zat niets anders op dan ….. : 
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Ondertussen op Linkedin

Werkt Magister wel via 
Pipelight?
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OpenSUSE Build Service (OBS)

● Subproject  pipelight in home:rbos aangemaakt [6]
● Vereiste rpm pakketten toegevoegd, waaronder:

– wine (development version, toen 1.7.2, nu 1.7.9)
– mingw32-gcc,  mingw32-libssp, mingw32-libstdc++

● Om te bouwen refereer naar windows:mingw:win32
● Pipelight spec file aangemaakt

– Met dependencies naar hierboven vermelde pakketten
● Wine spec file aangepast

– patches toegevoegd (zie volgende dia)
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Wine patches
● Veel, heel veel 

patches
● Verspreid over 

verschillende 
locaties

● Onmogelijk om 
de officiële wine 
te gebruiken 
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OBS project home:rbos:pipelight

[6]
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Pipelight ontwikkelaars

● Runtime resultaat 1ste poging 
● Pipelight ontwikkelaars zijn erg open, 

bekwaam en gelukkig erg behulpzaam:
– Virtuele machine met openSUSE_12.3 geladen
– wine met patches gebouwd
– openSUSE pipelight van OBS geladen

● Resultaat: 
– Pipelight is goed
– Wine pakket behoeft verbetering 
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Eerste release

● Halverwege September eerste release
– Dankzij OBS: nu al makkelijker te installeren 

dan op de meeste ander distributies
● Nog met eigen Silverlight installer

– Pipelight RPM installeren
– Handmatig Silverlight installeren

● Command line script uitvoeren
– Silverlight downloaden 
– In juiste directory plaatsen

● Werkt ook bij Gertjan 
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Eerste release aankondiging

http://lizards.opensuse.org [7]
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Eerste release – minpunten

● Nadeel 1: gebruiker moet twee repositories toevoegen
– home:rbos:pipelight + windows:mingw:win32

● Nadeel 2: vervangt openSUSE wine pakket 
– vanwege stevig gepatchte wine pakket kans op 

breakage bestaande (MS) applicaties 
● Tumbleweed repository verzoek

– windows:mingw:win32 niet 

beschikbaar voor Tumbleweed

( TB: rolling openSUSE distributie )
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Aggregatie - oplossing nadeel 1

● Aggregeer repository windows:mingw:win32 

in home:rbos:pipelight
– Gebruiker hoeft nog maar één repository te volgen
– Bespaart OBS resources

● mingw32-libgcc, mingw32-libssp en 

mingw32-libstdc++ niet meegebouwd, 

maar gekopieerd
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Collaboratie - oplossing nadeel 2

● Kan wine pakket niet lokaal gebouwd krijgen, 

bouw instructie voor wine-32bit ontbreekt
● wine pakket maintainer Marcus Meissner twee

weken op vakantie
– Mede pakket maintainers weten ook 

niet hoe wine-32bit te verkrijgen....
● osc build --baselibs <openSUSE version> i586 wine.spec
● Samenwerking via OBS

– osc branch 
– osc submitrequest
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Maak wine relocatable
● Rechts een overzicht 

van de wijzingen 
aan wine

● Wine wordt nu 
wine-pipelight

● Prefix: /usr/lib/wine-
pipelight

● Nu wine en wine-
pipelight samen

● Nu beschikbaar in 
Tumbleweed
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OBS link wine pakketten

● Uncomment 
%define 
_prefix to 
relocate wine

● Wijzigingen 
maakt pakket 
linking 
mogelijk
– osc linkpac
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Van bug tot fix in < 60 minuten!

● Bug: login prompt heeft geen focus [4]
– Bevestigd door Gertjan
– Door toegewijde Pipelight ontwikkelaars en OBS 

oplossing 60 minuten na aanmelding 

beschikbaar!!!
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Reacties

[5]
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Pipelight aan het werk

Silverlight
automatisch 
gedownload,
maar de  
installer 
verstopt zicht 
achter de 
browser!
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Zie je wel
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De ultieme pakket build methode

● Begin november 2013:
– Pipelight ontwikkelaar gebruikt OBS voor Ubuntu 

en Fedora packages in home:Darkplayer:Pipelight
– openSUSE en Fedora spec files aangepast om deze 

overeen te laten komen
– OpenSUSE package linked aan 

Fedora pipelight package
– 1 week later: nieuwe release

● Nieuw pakket automatisch

beschikbaar!
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OBS in praktijk
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Sinds deze week zelfs wine
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OBS pipelight package linking
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OBS wine package linking
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Pipelight appliance – build

http://susestudio.com/
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Pipelight appliance – public page

http://susestudio.com/a/e856HS/wine-pipelight [8]
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Doel

● Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om 
pipelight met een unpatched wine pakket 
te gebruiken

● Maak pipelight een standaard pakket van 
openSUSE?
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Samenvatting 1

● Pipelight voorziet in een behoefte
● Een rpm pakket maken is niet altijd 

makkelijk (wine), pipelight wel
● Wine is relocatable
● Tumbleweed voor emulators:wine en 

windows:mingw:win32
● Komt met veel linux gebruikers in 

aanraking
– Pipelight developers
– Repository maintainers: wine, 

windows:mingw, Darkplayer
– Pipelight gebruikers
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Samenvatting vervolg

● De openSUSE Build Service is geweldig
– Bouw eenvoudig voor verschillende distributies, 

versie en architecturen
– Werk makkelijk samen met pakket bouwers, door:

● Pakket branching
● submitrequests

– Package aggregate en linking zijn 

pareltjes
● OpenSUSE studio voor appliances
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Referenties

(1) Website Jan Stedehouder: http://www.janstedehouder.nl/2011/09/28/petitie-weg-met-het-overgewicht-in-
nederlandse-onderwijs-ict-variant/

(2) kamerbrief minister Bussemaker : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/12/06/kamerbrief-over-open-standaarden-in-het-onderwijs.html

(3) Aankondiging pipelight: http://www.webupd8.org/2013/08/pipelight-use-silverlight-in-your-linux.html 

(4) Login prompt does not receive keyboard input: https://bugs.launchpad.net/pipelight/+bug/1223480 

(5) Voor Magister / Silverlight gebruikers: eindelijk: https://forums.opensuse.org/nederlands-
dutch/community/nieuws/490090-voor-magister-silverlight-gebruikers-eindelijk.html#post2583865

(6) OBS home:rbos:pipelight: https://build.opensuse.org/project/show/home:rbos:pipelight 

(7) Aankondiging eerste release op lizards.opensuse.org: http://lizards.opensuse.org/2013/09/13/magic-it-is-now-
possible-to-use-ms-silverlight-based-website-via-pipelight/

(8) Pipelight appliance at susestudio.com: http://susestudio.com/a/e856HS/wine-pipelight 

(9) Pipelight homepage: http://fds-team.de/cms/articles/2013-08/pipelight-using-silverlight-in-linux-browsers.html

(10) Pipelight multi-plugin support: http://fds-team.de/cms/pipelight-installation.html 
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https://forums.opensuse.org/nederlands-dutch/community/nieuws/490090-voor-magister-silverlight-gebruikers-eindelijk.html#post2583865
https://build.opensuse.org/project/show/home:rbos:pipelight
http://lizards.opensuse.org/2013/09/13/magic-it-is-now-possible-to-use-ms-silverlight-based-website-via-pipelight/
http://susestudio.com/a/e856HS/wine-pipelight
http://fds-team.de/cms/articles/2013-08/pipelight-using-silverlight-in-linux-browsers.html
http://fds-team.de/cms/pipelight-installation.html
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VRAGEN?
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