LISTING UITLEG

THEMA

Start nieuwe regel
regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listinguitleg vind je in de inhoudsopgave.

Gitea

EEN GITHUB ALTERNATIEF OP JE EIGEN SERVER
Gitea is een open source Github alternatief dat je in minder dan een kwartiertje installeert.
Het biedt vergelijkbare functionaliteiten en draait op je eigen server, waardoor je zelf de volledige
controle houdt. Matto Fransen

Er bestaan verschillende
methoden om je Git repository met anderen te delen en met
anderen samen te werken. Je kunt de
standaard git daemon gebruiken om
één of enkele repositories read-only
beschikbaar te stellen. Of je kunt
bijvoorbeeld een git-omgeving voor
meerdere projecten opzetten met
Gitolite, je maakt daarmee een
git-server inclusief rechtenbeheer op
basis van ssh-keys. Wil je echter een

request, tijdsregistratie, enzovoorts.
Gitea is geschreven in Go. Gitea
maakt gebruik van een database,
waarbij je kunt kiezen uit MariaDB,
MySQL, PostgreSQL, MSSQL, SQLite3 or TiDB. Door de keuze voor Go
en een open source database engine
draait Gitea op veel verschillende
platformen, zoals Linux, FreeBSD,
OpenBSD, Mac OS X of desnoods
Microsoft Windows.
Gitea bestaat sinds 2016 en

Met Gitea heb je binnen een kwartier
je eigen Github alternatief draaien
integrale oplossing, compleet met issue-tracker, pull request ondersteuning, wiki, time-tracking, etc. dan is
een Gitea een goede oplossing.
Gitea is een open source alternatief voor Github, met een pakket aan
Github vergelijkbare functionaliteiten. Gitea biedt een complete omgeving voor je open source projecten.
Elk project heeft uiteraard een git
repository, daarnaast ook een wiki,
een issue-tracker en een mechanisme voor afhandeling van pull

begon als een fork van Gogs. De
makers van Gitea geven aan dat zij
die fork gemaakt hebben, omdat
zij onvoldoende mochten bijdragen
aan de ontwikkeling van Gogs.
Gitea is compleet als community
project ingericht, met onder andere
een periodieke verkiezing van de
bestuurders.

GEBRUIKER AANMAKEN
Tijdens het installatieproces kun
je een admin-gebruiker aanmaken.

Doe je dat niet, dan krijgt de eerste
gebruiker admin-rechten. Vervolgens
configureer je op welke manier nieuwe gebruikers worden toegevoegd,
door bijvoorbeeld wel of niet toe
te staan dat gebruikers zichzelf
aanmelden.
Gitea biedt verschillende opties
om gebruikers te authentiseren.
Naast de normale gebruikersnaam-paswoord combinatie, kan
de authenticatie ook verlopen
via LDAP, LDAP met simple auth,
SMTP en OAuth2. Verder kun je
Gitea laten werken met two-factor
authenticatie.
Elke gebruiker voegt zelf zijn of
haar eigen ssh-keys en PGP-keys toe.
Wij maakten voor dit doel een nieuwe ssh-key aan, met het commando
‘ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C
“usernaam@domein.nl”’. Hiermee
wordt een ssh-key aangemaakt met
“usernaam@domein.nl” als comment. Kies de usernaam en domein
overeenkomstig het e-mailadres van
de gebruiker in Gitea.
Vervolgens voeg je in je settings-pagina in Gitea deze key toe.
Je doet dit door de inhoud van
het publieke deel van je ssh-key
(het bestandje dat eindigt met de

extensie “.pub”) te kopiëren in een
text-area in het webformulier. Wij
vonden dit knippen-en-plakken een
beetje een enge methode, maar na
het submitten geeft Gitea aan dat
de key is toegevoegd. Op je eigen
werkstation neem je in je persoonlijke configuratiebestand van ssh
($HOME/.ssh/config) op, dat de
nieuwe ssh-key voor de Gitea-server
van toepassing is.
Nu kun je de Git-repositories in
Gitea waar je rechten hebt, over ssh
clonen en na het committen van
wijzigingen deze over ssh weer terug
naar de repository in Gitea pushen.
In de pagina van de betreffende
Git-repository in Gitea zie je de link
naar de repostory. Deze is opgebouwd uit onder andere de organisatie-naam of de gebruikersnaam en
de repository-naam.

REPOSITORIES
AANMAKEN
Iedere gebruiker beheert zijn of
haar eigen repositories. Je kunt de
structuur in Gitea vereenvoudigen
met “organisaties”. Elke organisatie
kan één of meer eigen repositories
hebben. Binnen de organisatie maak
je teams aan, bestaande uit één of
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Screenshot 1: Voorgedefinieerde gekleurde labels

meer personen. Teams geef je per repository lees-rechten, schrijf-rechten
of admin-rechten. Daarnaast kun je
onder meer aan een team rechten
toekennen om issues, taken en
milestones te beheren, pull requests
af te handelen en de wiki te beheren.
Bij het maken van een nieuwe
repository kies je welk initieel
gitignore bestand je wilt gebruiken.
Je kunt dit als een soort template
beschouwen voor het type nieuw
aan te maken repository. Gitea biedt
een lange lijst om uit te kiezen,
waaronder actionscript, Android,
Ansible, Composer, Drupal, Java, Lua,
Perl, Python, Rust, Tex, Typo3, Vim
en nog vele andere. Het is mogelijk
meerdere keuzes te combineren.
Vervolgens kies je de licentie,
onder welke de inhoud van de
repository beschikbaar komt. Ook
hier biedt Gitea je weer een lange
lijst keuzemogelijkheden, waaronder
Apache-2.0, diverse BSD-licenties,
diverse CC-licenties, GPL-licenties,
en dergelijke. Je geeft de repository
een beschrijving, deze komt straks
automatisch in de README.md, en
desgewenst neem je ook nog een
link naar de bijbehorende website
op. Verder kun je aangeven dat de

repository wel of niet private moet
worden.
Elke repository heeft zijn eigen
dashboard, met onder andere het
aantal openstaande issues, het
aantal openstaande pull requests,
releases, linkje naar de bijbehorende
wiki en dergelijke. De settingspagina
biedt de mogelijkheid de configuratie van de repository te beheren.
Deze pagina bevat onderin een
gedeelte met de passende kop “Dangerzone”. Hierin kun je het eigenaarschap van de repository overdragen,
de inhoud van de wiki deleten of de
gehele repository deleten.

FORKEN
Het maken van een fork is eenvoudig. Je gaat naar de repository die
je wilt forken en je klikt op “Fork”.
Je maakt daarmee een clone van
de repository in je persoonlijke
omgeving. Wanneer je vervolgens in
die omgeving wijzigingen commit
en pusht, stelt Gitea automatisch
voor deze om te zetten in een pull
request. Wanneer je dat doet, verschijnt je pull request in de originele
repository, waar je de fork gemaakt
hebt, om daar verder afgehandeld te
worden.

SIGNEN VAN COMMITS
Op een vergelijkbare manier als de
ssh-key, kopieer je het publieke deel
van je GnuPG key in de betreffende
text-area om je key in Gitea op te
nemen. Gebruik een GnuPG key met
het e-mailadres van je Gitea-account.
Op je lokale werkstation vertel je
aan Git met welke key je commits
gaat signen, bijvoorbeeld:
git config --global user.
signingkey F288E71BB57DC2DCD
6191FCF875711EF5FA7D14F

Gebruik je gpg2 in plaats van gpg,
dan moet je dit ook nog even aan git
kenbaar maken:
git config --global gpg.
program $(which gpg2)

Wanneer je hierna een wijziging
commit, dan geef je met de ‘-S’ vlag
op dat je deze commit wilt signen,
bijvoorbeeld “git commit -S -m
‘getekende commit’”. Nu is je
wijziging met behulp van je PGP-key
ondertekend, controleer dit via
“git log --show-signature”. Na
het pushen van de wijziging zie je in
Gitea bij de betreffende commit een

groen hangslotje en “Signed by” met
de gebruikersnaam, e-mailadres en
de GPG key ID.

PULL REQUESTS
Bij open source projecten heb je
meestal een kleine kern van vaste
ontwikkelaars en daarom heen een
meer of minder gestructureerde
schil van mensen, soms in teams,
die bijdragen leveren. Git is precies
voor deze situatie ontwikkeld. Door
met pull requests te werken, geef
je iedereen de gelegenheid zijn of
haar steentje bij te dragen. Daarbij
hou je toch de controle over het
eindproduct bij de vaste kern. Wil je
aan een project bijdragen, dan maak
je een fork van de repository, werk je
aan een verbetering en wanneer die
klaar is, voer je de wijziging als pull
request op. Een van de hoofdontwikkelaars neemt je pull request in
behandeling nemen of wijst die ter
behandeling toe aan iemand anders.
Gitea ondersteunt dit gehele proces. Wanneer je een fork maakt, en
daar wijzigingen in commit, dan krijg
je automatisch de vraag om de wijziging als pull request bij de oorspronkelijke repository op te voeren. De
beheerders van de oorspronkelijke
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repository in Gitea kunnen het pull
request toewijzen of zelf afhandelen. Dat afhandelen kan in het simpelste geval bestaan uit het klikken
op de button “Merge pull request”,
waarmee de voorgestelde wijziging
één op één wordt overgenomen.
Het is ook mogelijk om commentaar
te leveren. Bij dit commentaar kun
je desgewenst een attachment
uploaden. Anderen kunnen hier weer
op reageren. Binnen Gitea zie je dit
onder “Conversations”.
In Gitea kun je, net als in Github,
labels toevoegen aan issues en pull
requests. Desgewenst gebruik je een
vooraf gedefinieerde verzameling
labels, door bij de betreffende repository op de button “Use labelset”
te clicken. Hiermee importeer je
deze set, inclusief de bijbehorende
kleuren (zie screenshot 1). Deze
labels helpen snel inzicht te krijgen
in de aard van de uitstaande pull
requests en helpen daarmee ook om
prioriteiten te bepalen.

WIKI
In Gitea kun je bij elke repository een
eigen wiki opnemen. Je hebt daarbij
twee keuzemogelijkheden, de ingebouwde wiki in Gitea of naar een
externe wiki laten doorverwijzen. Je
start het gebruik van de interne wiki
eenvoudigweg door content in de
eerste pagina te plaatsen.
De interne wiki van Gitea bestaat
uit bestanden in Markdown
formaat, die je via een formulier
in Gitea onderhoudt. De pagina’s
worden opgeslagen als markdown
bestanden met als bestandsnaam
de naam die je aan de pagina geeft,
gevolgd door de extensie “.md”.
Wanneer de paginanaam spaties
bevat, worden deze omgezet in
min-tekens. Op de achtergrond
komen de pagina’s in een eigen
git-repository en daarmee meteen
onder versie-beheer.
Wij zagen geen directe link naar
deze repository op de webpagina,
maar een blik in de bestandsstructuur laat zien dat je de wiki
eenvoudig kunt clonen door achter
de naam van de repository waar de
wiki bij hoort, “.wiki” te zetten. Dus
de repository “naam.git” heeft als
wiki “naam.wiki.git”. Wijzigingen die
je terug pusht, zijn meteen in de wiki
zichtbaar. Het clonen van de wiki

Wij installeerden Gitea op een Debian container.
De benodigde software installeer je met
apt-get install mariadb-server
mariadb-client git make
Hierna voeg je twee regels toe aan
/etc/mysql/my.cnf:
[mysqld]
default-storage-engine = INNODB

Installeer go:
wget https://dl.google.com/go/
go1.10.3.linux-amd64.tar.gz
tar -C /usr/local -xvf go1.10.3.
linux-amd64.tar.gz
Maak een user aan. Wij kozen gitea. Voeg dan de
volgende regels toe aan .profile van die user:
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$GOPATH/bin:$GOROOT/bin:$PATH
Log in als deze user (su – gitea) en voer de volgende
commando’s uit:
mkdir go
go get -d -u code.gitea.io/gitea
cd $GOPATH/src/code.gitea.io/gitea
TAGS=”bindata” make generate build
./gitea web
Richt nu je browser naar http://<ip-nummer>
:3000/install en voltooi de installatie (zie
screenshot 2).
Nadat de installatie gereed is, word je geredirect
naar een pagina met je dashboard. Vanaf hier kan
je Gitea gebruiken.
Nadat alles werkt, kun je met NGINX eenvoudig
een veilige reverse-proxy opzetten. NGINX installeer je simpel met de package-manager van de distro, bijvoorbeeld “apt-get install nginx”. Nadat
de installatie voltooid is, wijzig je het bestand
“default” in de directory /etc/nginx/sites-available.
Zie listing 1. Hierna herstart je NGINX, en kun je
Gitea over poort 80 bereiken.

Screenshot 2: Voltooien van de installatie

Listing 1: Inhoud /etc/nginx/
sites-available

repository heeft als voordeel dat je
het onderhoud in je favoriete editor
kunt doen. En mocht je later ooit besluiten Gitea te verlaten en naar een
andere omgeving te gaan, dan kun je
de wiki eenvoudig meenemen.

Tot zover Gitea in vogelvlucht. Om
alle functionaliteiten te bekijken
moet je het zelf even installeren.
Volgens de makers kan dat zelfs
op een Raspberry Pi. Het is licht
genoeg. Met Gitea heb je binnen

een kwartiertje een eigen Github
alternatief draaien, compleet met
issue-tracker, wiki, enzovoorts. Het
is snel en makkelijk te installeren
en je kunt er meteen mee aan het
werk.
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