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Czego, kiedy i dlaczego się uczyć,
żeby zostać programistą

Systemy kontroli wersji
W dzisiejszych czasach nikt już nie pracuje bez systemu kontroli
wersji. Bezsprzecznym królem na rynku jest Git i to właśnie o znajomość Gita b˛edziesz pytany, ale dobrze jest też mieć świadomość
istnienia innego systemu kontroli wersji - SVN, z którym możesz
(choć szansa na to jest mała) zetknać
˛ si˛e jeszcze w starszych projektach.
Przede wszystkim musisz wiedzieć, czym sa˛ systemy kontroli wersji i po co ich używamy. Nast˛epnie - przechodzac
˛ już do Gita - powinieneś wiedzieć, jaka jest zasada jego działania. Dlaczego Gita
nazywamy rozproszonym systemem kontroli wersji (distributed
version control system), czym jest klonowanie repozytorium, czym
jest samo repozytorium oraz jaki jest sposób pracy z Gitem.
Powinieneś potrafić sklonować repozytorium na swój lokalny dysk
oraz znać wszystkie najważniejsze komendy niezb˛edne do pracy
z Gitem. Te komendy to:
• git checkout
• git add
• git commit
• git branch
• git status
• git log
• git reset
• git pull
• git push
• git merge
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• git rebase
• git cherry-pick

Poza teoretyczna˛ znajomościa˛ komend, niezb˛edne jest choćby
podstawowe doświadczenie w pracy z Gitem. Istotne jest, żeby
czuć swobod˛e podczas korzystania z repozytorium, żeby nie tylko
wykuć wszystkie komendy na pami˛eć, ale przede wszystkim mieć
świadomość tego, co w danej chwili robimy i w jakim celu. Niezb˛edne jest wi˛ec przećwiczenie różnych scenariuszy w praktyce,
przekonanie si˛e, jaki b˛edzie efekt naszych działań, gdy w danym
momemencie wykonamy dana˛ komend˛e.
Bardzo istotna˛ kwestia˛ jest również umiej˛etność korzystania z Gita z poziomu wiersza poleceń czyli, inaczej mówiac,
˛ konsoli. Pomimo, że istnieje cały szereg aplikacji dodajacych
˛
do Gita interfejs
graficzny, każdy programista powinien bez najmniejszych problemów sprawnie poruszać si˛e po repozytorium, przełaczać
˛
mi˛edzy
branchami, tworzyć i usuwać branche, sprawdzać aktualny stan repozytorium, przegladać
˛
jego histori˛e, tworzyć commity, pullować
i pushować zmiany, mergować i rebase’ować branche. Tłumaczenie, że przecież po to sa˛ nakładki graficzne, żeby z nich korzystać,
nie jest akceptowalne :) Owszem, sa˛ i jeżeli w pewnym momencie
uznasz, że jest to twój preferowany sposób pracy z Gitem to ok, ale
podstawa˛ zawsze musi być konsola. W pracy nad realnymi projektami spotykać si˛e b˛edziesz z sytuacjami, gdy b˛edziesz łaczył
˛
si˛e do
linuksowych serwerów bez interfejsu graficznego i jedynym sposobem na poruszanie si˛e po systemie (i obsług˛e Gita!) b˛edzie stara,
dobra konsola.
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Przykładowy rezultat polecenia git status.

Kolejne ważne zagadnienie dotyczace
˛ Gita to umiej˛etność zdefiniowania czym sa˛ working directory, staging area oraz repozytorium.
Uczac
˛ si˛e programowania i pracujac
˛ nad własnymi projektami, dobrze jest wyrobić w sobie nawyk korzystania z serwisu GitHub,
który udost˛epnia darmowy hosting repozytoriów. Na serwerach
GitHuba możemy w łatwy sposób przechowywać nasz kod, dzi˛eki
czemu:
• cały czas uczymy si˛e pracy z Gitem i w efekcie staje si˛e to dla
nas codziennościa˛
• nie ma ryzyka, że stracimy efekty naszej pracy, gdy padnie
nam dysk lub ktoś ukradnie nasz komputer (chociaż żadnej
z tych opcji nikomu oczywiście nie życz˛e!)
• bez problemu pochwalimy si˛e naszymi osiagni˛
˛ eciami, gdy
podczas rekrutacji zostaniemy zapytani o nasz profil na
GitHubie (a to si˛e może zdarzyć)
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Jedno z moich repozytoriów w serwisie GitHub.

Filmy do obejrzenia
Co to jest Git? Instalacja i pierwsze repozytorium
Git od podstaw. Tutorial dla poczatkuj
˛
acych.
˛
Git merge vs. rebase (i jak robić to dobrze)
Git i interaktywny rebase - edytujemy histori˛e commitów w Gicie
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Linki i kontakt
YouTube:
https://www.youtube.com/JakNauczycSieProgramowania
www:
https://JakNauczycSieProgramowania.pl/
Grupa na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/JakNauczycSieProgramowania/
Instagram:
https://www.instagram.com/JakNauczycSieProgramowania/
mail:
kamil@jaknauczycsieprogramowania.pl
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