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Rozdzia� 17.

Definiowanie powi�zania
mi�dzy repozytorium
lokalnym a zdalnym

Przejd
my do definiowania powi�za� pomi�dzy repozytoriami. Repozytorium, w któ-
rym poleceniami git add oraz git commit b�dziemy wykonywali rewizje, nazwiemy
repozytorium lokalnym. Repozytoria, które pos�u�� do synchronizacji rewizji, na-
zwiemy repozytoriami zdalnymi.

Repozytoria lokalne b�d� repozytoriami zwyk�ymi, a repozytoria zdalne — repozyto-
riami surowymi.

Klonowanie raz jeszcze
Poznana w rozdziale 3. operacja klonowania:

git clone adres [folder]

dotyczy dwóch repozytoriów. Na lokalnym dysku tworzymy repozytorium, które b�-
dzie kopi� repozytorium zdalnego. Klonowanie jest wi�c najprostszym przyk�adem
tworzenia powi�zania pomi�dzy dwoma repozytoriami.

Po wykonaniu operacji klonowania repozytorium utworzone na dysku nazwiemy re-
pozytorium 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� nast�puj�ce czynno�ci:

 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 ga��zi master
do lokalnej ga��zi master.

 4. W repozytorium lokalnym w folderze .git/refs/remotes/origin tworzony jest
plik HEAD zawieraj�cy nazw� symboliczn� domy�lnej ga��zi repozytorium
zdalnego.

 5. Nast�pnie definiowane jest powi�zanie lokalnej ga��zi master ze zdaln�
ga��zi� master. Ga��
 lokalna b�dzie �ledzi�a (ang. track) ga��
 zdaln�.

 6. Na zako�czenie stan plików w obszarze roboczym repozytorium lokalnego
jest przywracany do postaci z ga��zi master.

Wszystkie powy�sze operacje mo�emy wykona� r�cznie.

Procedura r�cznego 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 ga��zi master. Ponadto w repozytorium lokalnym w folderze
.git/refs/remotes/origin tworzona jest nazwa symboliczna dla zdalnej ga��zi
master. Parametr --no-tags powoduje, �e znaczniki z repozytorium zdalnego
nie b�d� kopiowane.
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 4. Polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

tworzy powi�zanie pomi�dzy lokaln� ga��zi� master a zdaln� ga��zi� master.

 5. Na zako�czenie polecenie:
git reset --hard HEAD

przywraca stan plików w obszarze roboczym.

Repozytorium wykonane opisan� powy�ej procedur� ró�ni si	 od repozytorium klo-
nowanego 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 ustalaj�ce adres origin
oraz powi�zanie lokalnej ga��zi master ze zdaln� ga��zi� 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 odwo�anie symboliczne:
ref: refs/heads/master

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

ref: refs/remotes/origin/master


wiczenie 17.2

Wykorzystuj�c 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 ka�dego kroku sprawd
 zawarto�� nast�puj�cych plików i fol-
derów 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 zdal-
nych. W pliku .git/HEAD obecne jest odwo�anie symboliczne:

ref: refs/heads/master

W folderze .git/refs nie wyst�puj� 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 okre�lanego nazw� symboliczn� origin.

Zawarto�� folderu .git/refs/ i pliku .git/HEAD nie uleg�a zmianie.

Krok 3.

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

Spowoduje ono pobranie z repozytorium zdalnego origin wszystkich rewizji zawar-
tych w ga��zi master.

Ponadto w folderze .git/refs/remotes/origin/master utworzony zostanie plik zawiera-
j�cy skrót SHA-1 ostatniej rewizji w ga��zi master repozytorium zdalnego origin.
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Krok 4.

Wydaj polecenie:
git branch --set-upstream master origin/master

W ten sposób zdefiniowane zostanie powi�zanie pomi�dzy lokaln� ga��zi� master a zdal-
n� ga��zi� master. Powi�zanie 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 lo-
kalnej ga��zi master.

Klonowanie repozytorium z dysku
Operacj� klonowania repozytorium mo�emy wykona� lokalnie, bez �adnej komunika-
cji sieciowej. Adresem repozytorium zdalnego mo�e by� �cie�ka prowadz�ca do repo-
zytorium. Polecenie:

git clone C:\my\repos\example .

klonuje repozytorium z folderu C:\my\repos\example do folderu bie��cego.

�cie�k� prowadz�c� do repozytorium zdalnego mo�emy tak�e przekaza� jako parametr
polecenia git remote, np.:

git remote add origin C:\my\repos\example

Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu �wiczenia dotycz�ce synchronizacji repozytoriów b�dzie-
my mogli wykonywa� w pe�ni 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 mo�esz wykona�, wydaj�c polecenie:
git clone cw-17-03 cw-17-04

w folderze zawieraj�cym 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 s�u�y komenda:

git remote add nazwa adres

Parametrem nazwa okre�lamy sposób odwo�ywania si� do definiowanego repozytorium
zdalnego, a parametr adres okre�la jego adres. Polecenie git remote add zapisuje in-
formacje o repozytorium zdalnym w pliku .git/config. Przyk�adowy wpis przyjmuje
posta� przedstawion� na listingu 17.1.

Listing 17.1. Fragment pliku .git/config zawieraj�cy informacje o repozytorium zdalnym nazwa

[remote "nazwa"]
    url = adres
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/nazwa/*
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Je�li 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 rozdzia�ach repozytoria zdalne b�d� pochodzi�y 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 wy�wietlenia listy repozytoriów zdalnych s�u�y polecenie:
git remote –v

Adres repozytorium zdalnego mo�emy usun�� poleceniem:
git remote rm nazwa

Definiowanie powi�zania mi�dzy
ga��zi� lokaln� a ga��zi� �ledzon�

Dla ka�dej ga��zi zawartej w repozytorium lokalnym mo�emy ustali� odpowiadaj�c�
jej ga��� �ledzon� (ang. tracking branch). Dzi�ki temu polecenia synchronizacji, np.:

git pull
git push
git fetch

mog� by� wywo�ywane bez parametrów. W takiej sytuacji synchronizacja b�dzie do-
tyczy�a bie��cej ga��zi oraz odpowiadaj�cej jej ga��zi �ledzonej.

Nazwy ga��zi �ledzonych poznamy, wydaj�c polecenie:
git config --list

Wydruk b�dzie zawiera� informacje postaci:
branch.master.remote=origin
branch.master.merge=refs/heads/master

Ogólnie rzecz bior�c, dla ga��zi lokalnej o nazwie X wpisy ustalaj�ce ga��
 �ledzon�
b�d� nast�puj�ce:

branch.X.remote=...
branch.X.merge=...

Nazw	 ga�	zi �ledzonej odpowiadaj�cej ga�	zi X poznamy tak�e, wydaj�c komendy:

git config --get branch.X.remote
git config --get branch.X.merge
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Do r�cznego ustalenia ga��zi �ledzonej mo�emy u�y� polecenia:
git branch --set-upstream galaz-lokalna repozytorium-zdalne/galaz-zdalna

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

ustala, �e ga��zi� �ledzon� dla ga��zi master b�dzie ga��
 master w repozytorium origin.

Podobnie polecenie:
git branch --set-upstream lorem ipsum/dolor

ustala, �e ga��zi� �ledzon� dla ga��zi lorem b�dzie ga��
 dolor w repozytorium o na-
zwie 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 równowa�ne dwóm poleceniom:

git config branch.master.remote origin
git config branch.master.merge refs/heads/master

Listowanie ga��zi
Do sprawdzania listy ga��zi lokalnych s�u�y poznane w cz��ci drugiej polecenie:

git branch

Ga��zie zdalne poznamy, wydaj�c polecenie:
git branch –r

Komenda:
git branch -a

wy�wietla list� wszystkich ga��zi.
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