Praks 1. abi
Rühmatöö tulemusel võib teile õpetajate poolt antud baasversioon rühma liikmete omavaheliste
muudatuste tõttu ära rikneda. Kui tahate rühma teistest liikmetest iseseisvalt kätt harjutada, siis tehke
enne checkouti SVN Repos oma isiklik haru (praktikum1 > hüpikmenüüst Branch/Tag, andke uue
koopia täpne asukoht (näiteks
/https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/ryhmXX/branches/praktikum1_tarmo_tyvi/), Next, lisage uue haru
lisamise põhjus kommentaarina, Finish, tehke SVN Repo-le värskendus / refresh). Hiljem saate rühma
sees otsustada, kelle haru (või harude) alusel praktikum1 rühma tüveversiooni uuendada Team - Merge
abil, või siis alternatiivse võimalusena teete vajalikud muudatused uuesti käsitsi praktikum1
tüveversioonis.
Lugege lisaks siit:
http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/ch04.html
Checkout täiendused
3. Checkout
3.0 Kui Teil on projekt varem juba välja checkitud ja soovite puhast workspace’i, siis võtke lahti Java
perspective, Package Explorer, projekti peal hiire parema nupu alt Delete – linnuke Delete project
contents on disk, OK.
3.1 Checkige välja branches/praktikum1:
3.1.1 Check out as a project configured using the New Project Wizard
3.1.1.b kui seda valida ei saa, siis on repositooriumis valitud branch all fail nimega .project (lisatud
kellegi poolt koos varasema commitiga), kustutage see ja proovige uuesti chekouti teha.
3.1.2 Finish, Java Project, Next, andke projektile nimi, Finish, (Open Associated Java Perspective –
Yes), conform overwrite OK.
(kui te Java Projekti ei tee, siis on hiljem uute Java klasside lisamine keeruline).
Vaadake Eclipse Help>Help Contents>Subclipse - Subversion Eclipse Plugin all peituvat abiteksti.
Praks 1. Committimise täiendused (vali projekt > menüüst Team > Synchronise with Repository)
Kui Synchronise with Repository näitab Repost sissetulevaid muudatusi (incoming changes), siis tuleb
oma lokaalne projekt esmalt uuendada sissetulevate muudatustega (Update) ja seejärel Commit abil
kanda enda tehtud muudatused Reposse. Vt. Help > Help Contents>Subclipse - Subversion Eclipse
Plugin > Tasks > Typical work cycle: Edit, Update, Commit.
Teie poolt lokaalsesse projekti lisatud failid või kataloogid tuleb lisada versioonihaldusse (Add to
Source Control), et neid saaks Reposse üle kanda (committida).

