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Rozdzia 17.

Definiowanie powizania
midzy repozytorium
lokalnym a zdalnym
Przejd my do definiowania powiza pomidzy repozytoriami. Repozytorium, w którym poleceniami git add oraz git commit bdziemy wykonywali rewizje, nazwiemy
repozytorium lokalnym. Repozytoria, które posu do synchronizacji rewizji, nazwiemy repozytoriami zdalnymi.
Repozytoria lokalne bd repozytoriami zwykymi, a repozytoria zdalne — repozytoriami surowymi.

Klonowanie raz jeszcze
Poznana w rozdziale 3. operacja klonowania:
git clone adres [folder]

dotyczy dwóch repozytoriów. Na lokalnym dysku tworzymy repozytorium, które bdzie kopi repozytorium zdalnego. Klonowanie jest wic najprostszym przykadem
tworzenia powizania pomidzy dwoma repozytoriami.
Po wykonaniu operacji klonowania repozytorium utworzone na dysku nazwiemy repozytorium lokalnym, a repozytorium, którego adres pojawi si w poleceniu git
clone — repozytorium zdalnym.
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Po wykonaniu operacji:
git clone git://github.com/symfony/symfony.git .

repozytorium:
git://github.com/symfony/symfony.git

jest repozytorium zdalnym. Repozytorium utworzone na dysku to repozytorium
lokalne.

Podczas klonowania wykonywane s nastpujce czynnoci:
1. Proces rozpoczyna si od inicjalizacji nowego pustego repozytorium

lokalnego.
2. W repozytorium lokalnym dodawany jest adres repozytorium zdalnego.
Adres ten jest automatycznie oznaczany nazw origin.
3. Z repozytorium zdalnego kopiowane s rewizje ze zdalnej gazi master
do lokalnej gazi master.
4. W repozytorium lokalnym w folderze .git/refs/remotes/origin tworzony jest

plik HEAD zawierajcy nazw symboliczn domylnej gazi repozytorium
zdalnego.
5. Nastpnie definiowane jest powizanie lokalnej gazi master ze zdaln
gazi master. Ga lokalna bdzie ledzia (ang. track) ga zdaln.
6. Na zakoczenie stan plików w obszarze roboczym repozytorium lokalnego
jest przywracany do postaci z gazi master.

Wszystkie powysze operacje moemy wykona rcznie.

Procedura rcznego klonowania
1. Polecenie:
git init

tworzy nowe puste repozytorium git.
2. Polecenie:
git remote add origin adres

dodaje w konfiguracji adres repozytorium zdalnego.
3. Polecenie:
git fetch --no-tags origin master:refs/remotes/origin/master

kopiuje z repozytorium zdalnego do repozytorium lokalnego wszystkie
rewizje zawarte w gazi master. Ponadto w repozytorium lokalnym w folderze
.git/refs/remotes/origin tworzona jest nazwa symboliczna dla zdalnej gazi
master. Parametr --no-tags powoduje, e znaczniki z repozytorium zdalnego
nie bd kopiowane.
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4. Polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

tworzy powizanie pomidzy lokaln gazi master a zdaln gazi master.
5. Na zakoczenie polecenie:
git reset --hard HEAD

przywraca stan plików w obszarze roboczym.
Repozytorium wykonane opisan powyej procedur róni si od repozytorium klonowanego tylko tym, e w repozytorium klonowanym w pliku refs/remotes/origin/
HEAD adres ga zi zdalnej master jest zapisany w postaci symbolicznej:
ref: refs/remotes/origin/master

wiczenie 17.1
Sklonuj repozytorium jQuery:
git://github.com/jquery/jquery.git

po czym sprawd konfiguracj repozytorium lokalnego.
Po wykonaniu polecenia:
git clone git://github.com/jquery/jquery.git .

w repozytorium lokalnym w pliku .git/config znajdziemy wpisy ustalajce adres origin
oraz powizanie lokalnej gazi master ze zdaln gazi master:
[remote "origin"]
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
url = git://github.com/jquery/jquery.git
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master

W pliku .git/HEAD znajdziemy odwoanie symboliczne:
ref: refs/heads/master

W pliku .git/refs/heads/master znajdziemy skrót SHA-1 rewizji, a w pliku .git/refs/
remotes/origin/HEAD — odwoanie symboliczne:
ref: refs/remotes/origin/master

wiczenie 17.2
Wykorzystujc polecenia:
git init
git remote add origin git://github.com/jquery/jquery.git
git fetch --no-tags origin master:refs/remotes/origin/master
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git branch --set-upstream master origin/master
git reset --hard HEAD

sklonuj repozytorium jQuery:
git://github.com/jquery/jquery.git

Przed i po wykonaniu kadego kroku sprawd zawarto nastpujcych plików i folderów konfiguracyjnych:
.git/config
.git/HEAD
.git/refs/heads/master
.git/refs/remotes/origin

ROZWI ZANIE
Krok 1.
Utwórz nowy folder i wydaj w nim polecenie:
git init

W tym momencie plik .git/config nie zawiera adnych informacji o repozytoriach zdalnych. W pliku .git/HEAD obecne jest odwoanie symboliczne:
ref: refs/heads/master

W folderze .git/refs nie wystpuj plik .git/refs/heads/master i folder .git/refs/remotes.

Krok 2.
Po wydaniu polecenia:
git remote add origin git://github.com/jquery/jquery.git

w pliku .git/config znajdziemy wpis:
[remote "origin"]
url = git://github.com/jquery/jquery.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

który ustala adres repozytorium okrelanego nazw symboliczn origin.
Zawarto folderu .git/refs/ i pliku .git/HEAD nie ulega zmianie.

Krok 3.
Wydaj polecenie:
git fetch --no-tags origin master:refs/remotes/origin/master

Spowoduje ono pobranie z repozytorium zdalnego origin wszystkich rewizji zawartych w gazi master.
Ponadto w folderze .git/refs/remotes/origin/master utworzony zostanie plik zawierajcy skrót SHA-1 ostatniej rewizji w gazi master repozytorium zdalnego origin.
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Krok 4.
Wydaj polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

W ten sposób zdefiniowane zostanie powizanie pomidzy lokaln gazi master a zdaln gazi master. Powizanie to jest zapisywane w pliku .git/config w postaci wpisu:
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master

Krok 5.
Ostatnie z polece:
git reset --hard HEAD

przywraca stan plików obszaru roboczego do postaci z ostatniej rewizji zawartej w lokalnej gazi master.

Klonowanie repozytorium z dysku
Operacj klonowania repozytorium moemy wykona lokalnie, bez adnej komunikacji sieciowej. Adresem repozytorium zdalnego moe by cieka prowadzca do repozytorium. Polecenie:
git clone C:\my\repos\example .

klonuje repozytorium z folderu C:\my\repos\example do folderu biecego.
ciek prowadzc do repozytorium zdalnego moemy take przekaza jako parametr
polecenia git remote, np.:
git remote add origin C:\my\repos\example

Dziki takiemu rozwizaniu wiczenia dotyczce synchronizacji repozytoriów bdziemy mogli wykonywa w peni lokalnie.

wiczenie 17.3
W folderze cw-17-03/ wykonaj repozytorium przedstawione na rysunku 17.1.
Rysunek 17.1.
Repozytorium
z wiczenia 17.3
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wiczenie 17.4
Repozytorium z wiczenia 17.3 sklonuj do folderu cw-17-04/.

ROZWI ZANIE
Przyjmijmy, e foldery:
cw-17-03/
cw-17-04/

znajduj si w tym samym folderze.
W wierszu polece przejd do folderu cw-17-04/ i wydaj komend:
git clone ../cw-17-03 .

Alternatywnie klonowanie moesz wykona, wydajc polecenie:
git clone cw-17-03 cw-17-04

w folderze zawierajcym foldery cw-17-03/ oraz cw-17-04/.
Po tej operacji w folderze cw-17-04/ znajdziemy kopi repozytorium z wiczenia 17.3.
Ponadto w pliku .git/config znajdziemy wpisy:
[remote "origin"]
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
url = C:/git/cw-17-04/../cw-17-03
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master

Definiowanie repozytoriów zdalnych
Do ustalenia adresu repozytorium zdalnego suy komenda:
git remote add nazwa adres

Parametrem nazwa okrelamy sposób odwoywania si do definiowanego repozytorium
zdalnego, a parametr adres okrela jego adres. Polecenie git remote add zapisuje informacje o repozytorium zdalnym w pliku .git/config. Przykadowy wpis przyjmuje
posta przedstawion na listingu 17.1.
Listing 17.1. Fragment pliku .git/config zawierajcy informacje o repozytorium zdalnym nazwa
[remote "nazwa"]
url = adres
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/nazwa/*
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Jeli repozytorium znajduje si na dysku w folderze C:\repos\zdalne i zechcemy mu
nada nazw zdalne, polecenie git remote przyjmie wówczas posta:
git remote add zdalne C:\repos\zdalne

W kolejnych rozdziaach repozytoria zdalne bd pochodziy z serwerów github.com
oraz bitbucket.org. Polecenie git remote przyjmie wówczas posta:
git remote add my git@github.com:gajdaw/symfony.git
git remote add gajdaw git@bitbucket.org:gajdaw/symfony.git

Do wywietlenia listy repozytoriów zdalnych suy polecenie:
git remote –v

Adres repozytorium zdalnego moemy usun poleceniem:
git remote rm nazwa

Definiowanie powizania midzy
gazi lokaln a gazi ledzon
Dla kadej gazi zawartej w repozytorium lokalnym moemy ustali odpowiadajc
jej ga ledzon (ang. tracking branch). Dziki temu polecenia synchronizacji, np.:
git pull
git push
git fetch

mog by wywoywane bez parametrów. W takiej sytuacji synchronizacja bdzie dotyczya biecej gazi oraz odpowiadajcej jej gazi ledzonej.
Nazwy gazi ledzonych poznamy, wydajc polecenie:
git config --list

Wydruk bdzie zawiera informacje postaci:
branch.master.remote=origin
branch.master.merge=refs/heads/master

Ogólnie rzecz biorc, dla gazi lokalnej o nazwie X wpisy ustalajce ga ledzon
bd nastpujce:
branch.X.remote=...
branch.X.merge=...

Nazw ga zi ledzonej odpowiadajcej ga zi X poznamy take, wydajc komendy:
git config --get branch.X.remote
git config --get branch.X.merge
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Do rcznego ustalenia gazi ledzonej moemy uy polecenia:
git branch --set-upstream galaz-lokalna repozytorium-zdalne/galaz-zdalna

Polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

ustala, e gazi ledzon dla gazi master bdzie ga master w repozytorium origin.
Podobnie polecenie:
git branch --set-upstream lorem ipsum/dolor

ustala, e gazi ledzon dla gazi lorem bdzie ga dolor w repozytorium o nazwie ipsum.
Wydruk generowany poleceniem:
git config --list

przyjmie posta:
branch.lorem.remote=ipsum
branch.lorem.merge=refs/heads/dolor

Polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

jest równowane dwóm poleceniom:
git config branch.master.remote origin
git config branch.master.merge refs/heads/master

Listowanie gazi
Do sprawdzania listy gazi lokalnych suy poznane w czci drugiej polecenie:
git branch

Gazie zdalne poznamy, wydajc polecenie:
git branch –r

Komenda:
git branch -a

wywietla list wszystkich gazi.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
B
Baazar, 270
baza danych
repozytorium, Patrz: repozytorium
rewizji, Patrz: repozytorium
Bitbucket, 20, 269, 270, 280, 283, 287, 292, 293,
313
interfejs, 275
branch, Patrz: ga

C
commit, Patrz: rewizja, operacja zatwierdzania
Cygwin, 278
cytowanie, 102

D
diagram stanów, 78
DVCS, Patrz: system kontroli wersji
dziennik reflog, 100, 137, 154, 161, 162, 178, 237

E
edytor
tekstowy, 28, 58
vi, 28, 59

F
fast forward, Patrz: przewijanie do przodu
file
added, Patrz: plik dodany
deleted, Patrz: plik usunity

Kup książkę

modified, Patrz: plik zmodyfikowany
renamed, Patrz: plik o zmienionej nazwie
staged, Patrz: plik indeksowany
unmodified, Patrz: plik aktualny
unstaged, Patrz: plik niezainindeksowany
untracked, Patrz: plik nieledzony
file modified, Patrz: plik zmodyfikowany
folder
domowy uytkownika, 107
roboczy, 43
fork, Patrz: rozgazianie

G
ga , 141, 156, 161, 181, 303
bieca, 142, 148, 153, 193
lista, 194
lokalna, 194, 217, 285
czenie, 167, 170, 171, 175, 176, 178, 181,
195, 233
master, 141, 153, 211, 215, 285
przeczanie, 145, 147, 208
przesanie ze zmian nazwy, 209
przesyanie, 210
rozczno, 150
ledzona, 193, 194, 199, 209
tworzenie, 141, 143, 144, 147
tymczasowa, 221
usuwanie, 141, 153, 154, 157, 209
wysyanie, 206
zawieranie, 150
zdalna, 194, 209
zmiana nazwy, 155
GFM, 313
Github, 19, 20, 269, 279, 283, 286, 292, 293, 313
interfejs, 271

Poleć książkę

326

Git. Rozproszony system kontroli wersji

Github Flavored Markdown, Patrz: GFM
GitPad, 28
Google Code, 19
graf niespójny, 223

H
HEAD, 93, 96
hosting, 19

I
importowanie kodu, 286
indeks, 56, 72, 127, 128, 198, 245
indeksowanie, 52

J
jzyk
bash, 109
MarkDown, 313
jQuery, 39

K
klient
Git, 278
github.com, 277
klucz SSH, 278, 279, 280
komenda, 130
echo, 135
find, 24, 131, 134
git, 24, 130
git add, 43, 51, 57, 75, 128, 130, 133, 134
git archive, 89, 291
git backup, 210
git branch, 46, 130, 133, 143, 144, 153, 155,
182, 189, 194, 226, 227
git checkout, 45, 86, 125, 133, 145, 147, 148,
164, 182, 208, 217, 229, 241, 242, 243, 260,
264
git checkout master, 46
git clone, 30, 129, 131, 187, 191
git commit, 43, 58, 75, 116, 117, 128, 133,
134, 162, 199, 260
git config, 130, 183, 193, 227, 259, 265
git diff, 157, 183, 245, 248, 263, 265
git fetch, 188, 193, 195, 226, 227
git gc, 183
git gui, 132
git help add, 130
git help branch, 130
git help config, 130

Kup książkę

git help init, 130
git init, 29, 130, 131, 141, 188
git log, 33, 91, 96, 104, 131, 132, 173, 255,
263, 265
git merge, 168, 170, 171, 173, 176, 178, 181,
183, 195, 217, 228, 233, 238, 239
git mv, 60
git prune, 164, 183
git pull, 72, 129, 193, 196, 198, 199, 228, 301
git push, 72, 129, 193, 199, 210, 217, 228, 301
git rebase, 116, 117, 119, 175, 176, 178, 181,
184, 217, 236, 238, 240, 264
git reflog, 100, 137, 184
git remote, 227
git remote add, 192, 222, 225, 227, 301
git remote add origin, 188, 191, 219, 220, 226
git remote rm, 227
git reset, 39, 86, 116, 133, 157, 173, 178, 184,
189, 226
git revert, 116, 120, 127, 181
git rev-list, 137
git rev-parse, 101, 137
git rm, 51, 59, 134
git shortlog, 131
git show, 85, 242, 243, 264
git simple commits, 121
git simple-commit, 110, 112
git simple-loop, 111
git status, 68, 75, 128, 133, 182
git symbolic, 182
git tag, 84
gitk, 132
skrót, 107
ssh, 24
wc, 24
konflikt, 233, 236, 263
binarny, 238, 242, 263
dublowanie, 238
tekstowy, 233, 236, 242, 263
konsola, 25, 26
bash, 26
kontekst, 248
kontrola
akceptowanych rewizji, 269
spójnoci danych, 129
uprawnie uytkowników, 269
kopia bezpieczestwa, 30, 291

L
Linux, 278
lokalno, 129

Poleć książkę

Skorowidz

327

M
menu kontekstowe, 26
Mercurial, 270
migawka, Patrz: snapshot

N
nazwa symboliczna HEAD, 93, 96

O
obszar roboczy, 39, 56, 72, 127, 128, 132, 148,
198, 211, 245
openssh, 278
operacja zatwierdzania, 15, 16

P
pakiet openssh, 278
parent, Patrz: rodzic
plik
aktualny, 51, 52, 54, 128
binarny, 257
dodany, 69
git/HEAD, 93
git/info/exclude, 75, 76, 135
gitattributes, 258, 261
gitignore, 75, 76, 135
ignorowany, 53, 75, 78, 128
konfiguracyjny, 76, 131
konfiguracyjny gitconfig, 107
nieignorowany, 53, 78, 128
nieledzony, 51, 52, 53, 57
niezaindeksowany, 53, 54, 56, 59, 128
o zmienionej nazwie, 69
odpowiadajce rewizji, 89
przywracanie, 40
stan, 68, 127
stan dwuliterowy, 69
tekstowy, 238, 257
usunity, Patrz: plik usunity
zaindeksowany, 53, 56, 128
zmiana nazwy, 60
zmieniony, 255
zmodyfikowany, 51, 52, 69
polecenie, Patrz: komenda
praca grupowa, 18, 30, 127, 233, 291, 293
program GitPad, 28
projekt
historia, 18, 33, 36, 115, 116, 125, 127
hosting, 19
stan, 17, 108, 125

Kup książkę

protokó
file, 277
Git, 277
HTTPS, 277
SSH, 277, 280
przestrze robocza, 51, 52
przewijanie do przodu, 168, 169, 199, 223
przodek, 96
pull request, Patrz: danie aktualizacji

R
repo, Patrz: repozytorium
repository, Patrz: repozytorium
bare, Patrz: repozytorium surowe
repozytorium, 14, 18, 29, 30, 39, 48, 52, 56, 127,
128, 141
gówne, 216
inicjalizowanie, 29
klonowanie, 30, 187, 188, 191, 293, 301, 302
lokalne, 187, 188, 195, 198, 199, 225, 302
czenie, 219, 223
o historii nieliniowej, 94
prywatne, 271, 291, 292
publiczne, 271
stan, 61
surowe, 72, 198, 216, 226
synchronizacja, 195, 225
ledzone, 272
tworzenie, 283, 287
uaktualnianie, 197, 199
wspódzielenie, 269, 293
zdalne, 187, 188, 192, 193, 195, 199, 209,
211, 219, 225, 280
zwyke, 72, 210
revision, Patrz: rewizja
revision control system, Patrz: system kontroli
wersji
rewizja, 16, 18, 34, 45, 52, 127, 156, 245
akceptowana, 269
domylna, 93
graf niespójny, 223
identyfikacja, 91, 92, 93, 100
identyfikator, 34
czenie, 115, 117, 119
tworzenie, 58, 142, 143
usuwanie, 115, 116, 127
zabezpieczanie przed utrat, 209
zgubiona, 149, 163
rodzic, 95, 96, 97
rozgazianie, 293

Poleć książkę

328

Git. Rozproszony system kontroli wersji

S
serwer
bitbucket.org, 25
SSH, 25
skrót SHA-1, 91, 92, 96, 129, 148, 154, 164, 195
snapshot, 44
Source Forge, 19
stan detached HEAD, 148, 163, 164, 181, 236, 237
stan projektu, Patrz: projekt stan
strumie przekierowanie, 102
system
jdro, 13
kontroli rewizji, Patrz: system kontroli wersji
kontroli wersji, 13, 270
ledzenia bdów, 30, Patrz: ledzenie bdów

cieka dostpu, 24
ledzenie bdów, 269, 291, 315, 319

T
tag, Patrz: znacznik
annotated, Patrz: znacznik opisany
lightweight, Patrz: znacznik lekki

U

W
wiersz polece, 26, 102
working area, Patrz: obszar roboczy
working directory, Patrz: obszar roboczy

Z
zmienna
rodowiskowa
PATH, 23
znacznik, 83, 92, 96, 156, 291
dane, 85
dostpno, 85, 136
konfliktu, 234
lekki, 83, 84
opisany, 83, 84
tworzenie, 136
usuwanie, 85, 136
znak
!, 108
", 102, 103
^, 97, 98, 99, 102
|, 102
<>, 102
>, 102
koca wiersza, 259, 260, 261
tylda, 96, 98, 99
zamania wiersza, 24

ujednolicony format opisu, 246

V

danie aktualizacji, 269, 293, 294, 301, 303, 319

vi, 28, 59

Kup książkę

Poleć książkę

