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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

INSTALOWANIE ZALEŻNOŚCI: CZY TO 
NAPRAWDĘ TAKIE TRUDNE?

Żyjemy w czasach bardzo łatwego dostępu do informacji, a wiedzę mo-
żemy czerpać z wielu różnych źródeł. Dzięki temu większość współcze-
snych programistów, po wielu nieprzespanych nocach w poszukiwaniu 
rozwiązania problemu, nie raz szukała odpowiedzi na pytania: „Czy 
może ktoś już rozwiązał ten problem za mnie?” lub „Czy jest jakaś bi-
blioteka, który robi to, czego oczekuję?”. Przeważnie sporo rozwiązań 
czy trików można znaleźć na rozmaitych forach, blogach, ale też w róż-
nych bibliotekach stworzonych przez osoby prywatne czy organizacje. 
I tu zaczynają się schody, ponieważ może okazać się, iż ścieżka od znale-
zienia do użycia danej biblioteki może być drogą przez piekło. 

Jeżeli mamy szczęście i znaleziony pakiet jest nam dostarczony 
w sposób gotowy do instalacji np. za pomocą auto-instalatora, to za-
zwyczaj jedyną wymaganą od nas czynnością jest przejście przez jego 
wszystkie etapy. Może też zdarzyć się tak, że zależność znajdziemy 
w tzw. repozytorium pakietów. Każdy użytkownik systemu opera-
cyjnego z rodziny Unix lub jakiejkolwiek dystrybucji GNU/Linux 
spotkał się z tzw. „menedżerem pakietów”. Są to programy, które 
pozwalają w prosty sposób zarządzać paczkami, bez ingerencji w ich 
kod źródłowy. Programy pobierają pakiety z zaufanych zasobów 
z wykorzystaniem np. sieci Internet, sieci lokalnej lub wykorzystują 
innego rodzaju zasób, np. zewnętrzny nośnik lub katalog systemowy. 
Następnie pakiet jest konfigurowany i instalowany na maszynie do-
celowej. Jeśli nie oczekujemy jakiegoś niestandardowego zachowania, 
które możemy wywołać dodatkową opcją lub parametrem wejścio-
wym programu, to prawie na pewno zależności pobierane w taki spo-
sób zainstalują się bez żadnych problemów i będą gotowe do użycia. 
W większości przypadków osoby zajmujące się takimi repozytoriami 
przygotowują coś na kształt „przepisu”, czyli reguł, które umożliwią 
zbudowanie takiej zależności z opublikowanych źródeł, bądź kom-
pilują i udostępniają dla nas wynikowy produkt takiego budowania. 
Niezależnie od formy dostarczenia użytkownik ściąga przygotowa-

ną dla niego paczkę, która jest instalowana na jego stacji roboczej. 
Aby zależność została zainstalowana w naszym systemie operacyj-
nym, najczęściej jesteśmy zobowiązani do wykonania jedynie kilku 
podstawowych poleceń. Prawdziwy koszmar może zacząć się wtedy, 
gdy przed procesem instalacji zmuszeni jesteśmy samodzielnie zbu-
dować finalną postać zależności, bezpośrednio z jej źródeł. Pomimo 
tego, iż twórcy niejednokrotnie dostarczają dość obszerne instrukcje 
opisujące sposób, w jaki należy zbudować taki artefakt, nie wszystko 
może pójść po naszej myśli, a problemy mogą się mnożyć. Dlaczego 
tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że wykorzystywane przez 
nas środowisko niemalże na pewno jest skonfigurowane w zupełnie 
inny sposób niż to, na którym twórca tworzył i budował zależność 
u siebie. W systemie mamy bardzo dużo różnych bibliotek pocho-
dzących z różnych źródeł, ściągniętych w innym czasie, a co za tym 
idzie – znajdujących się w mniej lub bardziej aktualnych wersjach. 
Nawet najmniejsza zmiana w bibliotece, zależności wykorzystywanej 
przez nią czy też kompilatorze może spowodować to, że dany kod 
zbuduje się w zupełnie inny sposób – o ile mamy na tyle szczęścia, 
że kod jakkolwiek zbuduje się... Tutaj dochodzimy do sedna proble-
mu pracy z surowym zależnościami, m.in. problemów z kompilacją, 
linkowaniem oraz pochodnymi, np. problemu reprodukcyjnego bu-
dowania1, środowisk do automatycznego budowania, dokonywania 
i przechowywania własnych zmian w zależnościach oraz instalacji 
i dystrybucji takich zależności. Więcej o tak zwanym piekle zależno-
ści (ang. dependency hell) w dalszej części artykułu.

MENEDŻER PAKIETÓW MOIM 
PRZYJACIELEM

Jak wspomniano wcześniej, jednym ze sposobów zaopatrzenia się 
w zależności jest użycie tzw. menedżera pakietów. Wypunktowanie 
i opisanie wszystkich dostępnych narzędzi jest zadaniem praktycz-

1. Artykuł autorstwa Mariusza Zaborskiego na temat reprodukcyjnego budowania pojawił się już 
w magazynie „Programista” (https://programistamag.pl/reproducible-builds/).

Okiełznać piekło zależności  
– budowanie i zarządzanie pakietami
W dzisiejszych czasach programiści mają bardzo duży wachlarz możliwo-
ści wyboru technologii, w których mogą wytwarzać oprogramowanie. Świat 
dąży do tego, aby pisanie nowych rzeczy było dużo prostsze niż kiedyś, co 
w efekcie pozwoliło na powstanie nowych trendów, wzorców projektowych 
czy użytecznych bibliotek. Jednak mimo to często zdarza się, że dotarcie do 
etapu wykorzystywania prostoty owych narzędzi to droga przez mękę, spo-
wodowana niezliczoną ilością godzin poświęconą na ich konfigurację i kom-
pilację. Ten artykuł przybliży nieco świat systemów budowania, utrzymy-
wania własnych zmian w zależnościach w systemach z rodziny BSD/Linux 
z perspektywy osób, które na różne sposoby zmagają się z problemami zarzą-
dzania budowaniem, modyfikacją i instalacją zależności.
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