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✔ O UDD[1] é um banco de dados que reúne milhares 
de informações sobre Debian.

✔ Pode ser acessado por qualquer usuário na sua 
versão pública[2].

✔ Possui um schema[3] com milhares de 
possibilidades.

✔ SGDB PostgreSQL.

[1] https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase

[2] http://public-udd-mirror.xvm.mit.edu

[3] https://wiki.debian.org/UltimateDebianDatabase
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✔ Exemplo de consulta SQL:

$ LANG=C psql -P pager=off service=udd -c $'SELECT source, 
maintainer FROM bapase ORDER BY source LIMIT 30;'
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https://people.debian.org/~eriberto/udd/help_a_package.html
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https://people.debian.org/~eriberto/udd/uploaders_ranking.html
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✔ debian.net é um domínio que funciona como 
redirecionador de URL.

✔ Qualquer desenvolvedor Debian pode solicitar um 
redicionador para um site.

✔ Há diversos sites interessantes usando o 
debian.net. Exemplos:

▪ Debian meetings and presentations[1]: palestras!

▪ Debian Planet: agregador de blogs de pessoas fortemente 
envolvidas com Debian[2].

[1] http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings

[2] http://planet.debian.net/
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✔ http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings
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✔ http://planet.debian.net/
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✔ Dicas:

▪ Há alguns UDDs prontos em https://udd.debian.org/cgi-bin/

▪ Há uma lista de UDDs e sites debian.net interessantes em 
https://people.debian.org/~eriberto/#links

▪ Para procurar por outros UDDs e por sites debian.net 
interessantes, use o Google. Procure por:

site:debian.net

site:debian.org udd

Esta pelestra está disponível em:

http://eriberto.pro.br
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