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Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 

θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ 



Σηόρνο ηεο ώξαο 

• Τν πξόβιεκα εθδόζεσλ 

• Έιεγρνο εθδόζεσλ 

• Subversion 

• Repositories 

• Ακκνδνρεία 

• Check out 

• Commit 

• Update 

• Ηζηνξηθό 

• Γηελέμεηο 

• Φξήζε ηνπ subversion σο ρξνλνκεραλή 



Φξήζεηο subversion 

Φξεζηκνπνηνύκε subversion σο... 

• «Μεραλή ρξόλνπ» γηα αξρεία θαη θαθέινπο 

• Πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο 

 

Αιιά όρη αλ... 

• Θέινπκε λα αληαιιάμνπκε αξρεία κία θνξά 

• Γη’ απηό ππάξρεη ην Skype, ην FTP, ην rsync... 

 

Γηόηη ππάξρεη έλα θόζηνο ζπληήξεζεο 

 



Φξήζεηο subversion 

• Αηνκηθά 

• Φξνλνκεραλή 

• Σπγρξνληζκόο θώδηθα ζε πνιινύο ππνινγηζηέο 

• Οκαδηθά 

• Όια ηα παξαπάλσ 

• Αληαιιαγή θώδηθα 

• Απηόκαηε δηαρείξηζε δηελέμεσλ 

• Πνηνο έγξαςε πνηνλ θώδηθα; 

• Αληίγξαθα αζθαιείαο 





Server 

• Υπεύζπλνο γηα λα απνζεθεύζεη ηνλ θώδηθά καο 

• Απνζεθεύεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θώδηθά καο 

• Σπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνύ 

• Τξέρεη ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ είλαη 24/7 αλνηρηόο 

• Φξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα server “subversion” 

• Ο θάζε client ζπλδέεηαη ζε απηόλ ηνλ server 

 

 



Client 

• Αληηζηνηρεί ζε έλαλ κεραληθό 

• Δίλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε έλαλ απιό ππνινγηζηή 

• Απνζεθεύεη έλα αληίγξαθν ηνπ θώδηθα 

• Τξέρεη ην πξόγξακκα “svn” 



Ακκνδνρείν 

• Τν αληίγξαθν ηνπ θώδηθα πνπ έρεη έλαο κεραληθόο 

• Δελ απνζεθεύεη πιήξεο ηζηνξηθό ηνπ θώδηθα 

• Δίλαη κόλν ε λεόηεξε έθδνζε ηνπ θώδηθα 



Ακκνδνρείν 

Ακκνδνρείν 

Ακκνδνρείν 

Ακκνδνρείν 

Μεραληθόο #1 

Μεραληθόο #2 

Μεραληθόο #3 

Μεραληθόο #4 

Οκάδα αλάπηπμεο 

Γηαθνκηζηήο 

Subversion 

Κώδηθαο κε 

ηζηνξηθό 
Κώδηθαο κε 

ηζηνξηθό 
Κώδηθαο κε 

ηζηνξηθό 
Κώδηθαο κε 

ηζηνξηθό 

server client 



Αξρηηεθηνληθή client-server 

• Τν subversion αθνινπζεί αξρηηεθηνληθή client-server 

• Έλαο server είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ θώδηθα 

• Οη clients θξαηάλε απιώο αληίγξαθα 

 

• Γη’ απηό ην subversion είλαη θεληξηθόο έιεγρνο εθδόζεσλ 



Δλαιιαθηηθέο 

Υπάξρνπλ θαη άιια ζπζηήκαηα ειέγρνπ εθδόζεσλ 

 

• CVS 

• Ο «κπακπάο» ηνπ SVN. Γύζρξεζην. 

• Git 

• Απνθεληξνπνηεκέλνο έιεγρνο εθδόζεσλ, δελ ππάξρεη server. 

• Mercurial 



Έλα ζύζηεκα αξρείσλ 

• Τν subversion κνηάδεη κε δηαθνκηζηή αξρείσλ 

• Οη clients γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ από ην repository 



Ηζηνξηθό 

• Δηαθέξεη από έλα ζύζηεκα αξρείσλ 

• Θπκάηαη όιεο ηηο αιιαγέο: 

• Γεκηνπξγία αξρείσλ 

• Αιιαγέο αξρείσλ 

• Αιιαγέο θαθέισλ 

• Γηαγξαθέο 

• Μεηαθηλήζεηο 

• Τα πάληα 



Τν πξόβιεκα 

• Ζ νκάδα έρεη έλα αξρείν index.php 

• Ο Harry έρεη ην λεόηεξν index.php 

• Ζ Sally έρεη επίζεο ην λεόηεξν index.php 

• Ο Harry θάλεη θάπνηεο αιιαγέο ζην αξρείν ηνπ 

• Ζ Sally θάλεη επίζεο θάπνηεο αιιαγέο ζην αξρείν ηεο 

 

• Πώο αληαιιάζζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο; 

• Πώο δελ δηαγξάθεη ν έλαο ηηο αιιαγέο ηνπ άιινπ; 



Τν πξόβιεκα 



Ζ ηδέα ηνπ θιεηδώκαηνο 

• Όηαλ θάπνηνο πξόθεηηαη λα επεμεξγαζηεί έλα αξρείν, ην 

θιεηδώλεη ώζηε λα κελ ην αιιάμεη θάπνηνο άιινο 

• Σηε ζπλέρεηα αιιάδεη ην αξρείν 

• Όηαλ ζηέιλεη ηηο αιιαγέο ηνπ, μεθιεηδώλεη ην αξρείν γηα 

λα ην επεμεξγαζηεί θάπνηνο άιινο 

• Όηαλ θάπνηνο πάεη λα θιεηδώζεη έλα αξρείν πνπ είλαη ήδε 

θιεηδωκέλν, δεκηνπξγείηαη ζθάικα  



Πξνβιήκαηα κε ην θιείδσκα 

• Κάπνηνο κπνξεί λα μεράζεη λα μεθιεηδώζεη 

• Σπρλά κπνξνύκε δύν άηνκα λα θάλνπκε αιιαγέο ζην ίδην 

αξρείν ρσξίο πξόβιεκα, αιιά ην θιείδσκα καο ην 

απαγνξεύεη θαη καο θαζπζηεξεί 

• Τν θιείδσκα ελόο αξρείνπ δελ ζεκαίλεη όηη νη αιιαγέο καο 

ζα είλαη ζπκβαηέο κε αιιαγέο ζε άιια 



Ζ ιύζε ηνπ ηνπηθνύ αληηγξάθνπ 

• Τν subversion δελ ρξεζηκνπνηεί θιεηδώκαηα 

• Όινη δηαβάδνπλ ηηο λεόηεξεο εθδόζεηο ηνπ αξρείνπ από ην 

repository 

• Γεκηνπξγνύλ αληίγξαθα ζην ηνπηθό ηνπο ακκνδνρείν 

• Δπεμεξγάδνληαη ν θαζέλαο ην αληίγξαθό ηνπ αλεμάξηεηα 

• Αλεβάδεη ν πξώηνο ηηο αιιαγέο ηνπ ζην repository 

• Όηαλ ν δεύηεξνο αλεβάζεη αιιαγέο, απηό απνηπγράλεη 

• Θα πξέπεη λα θαηεβάζεη πξώηα ηηο αιιαγέο ηνπ άιινπ 

• Καηά ην θαηέβαζκα αιιαγώλ, ελώλνληαη νη δύν αιιαγέο 

• Σηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αλεβάζεη ηελ λέα έθδνζε 



Δπηθνηλσλία svn client-server 

• Αλάγλσζε: 

• Δίηε από όινπο (δεκόζηνο/αλνηρηόο θώδηθαο) 

• Δίηε από ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

• Πηζηνπνίεζε γηα αλάγλσζε ή εγγξαθή: 

• Με θσδηθό πξόζβαζεο 

• Με RSA θιεηδί (αζθαιέζηεξν) 

• Πξσηόθνιια αληαιιαγήο θώδηθα: 

• http 

• https (θξππηνγξαθεκέλν) 

• svn 

• svn+ssh (θξππηνγξαθεκέλν) 



Repository URL 

• Αληηπξνζσπεύεη έλα κέξνο όπνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ν 

θώδηθαο 

• Πεξηιακβάλεη: 

• Τν πξσηόθνιιν (http://, svn://, https://, θιπ.) 

• Τν όλνκα ρξήζηε ηνπ κεραληθνύ 

• Τν όλνκα ηνπ δηαθνκηζηή 

• Τν όλνκα ηνπ repository 

• π.ρ. svn+ssh://dionyziz@example.com/repository 



Checkout 

• Checkout νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ακκνδνρείνπ 

 

(παξάδεηγκα) 



Commit 

• Οη αιιαγέο ζην ακκνδνρείν δελ δεκνζηεύνληαη ζηνπο 

άιινπο 

• Δίλαη νη δηθέο ζνπ, πξνζσπηθέο αιιαγέο, κέρξη λα 

απνθαζίζεηο λα ηηο δεκνζηεύζεηο 

• Ζ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο κε ηελ νκάδα ζνπ νλνκάδεηαη 

“commit” 

 

(παξάδεηγκα) 



Update 

• Οη αιιαγέο πνπ αλέβαζαλ νη άιινη ιακβάλνληαη κόλν 

όηαλ ην απνθαζίζεηο 

• Τν θαηέβαζκα αιιαγώλ ιέγεηαη update 

 

(παξάδεηγκα) 



Κξπθόο θάθεινο .svn 

• Υπάξρεη κέζα ζε θάζε θάθειν ηνπ ακκνδνρείνπ 

• Απνζεθεύεη meta-πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην svn 



Τη κπνξεί λα ζπκβεί 

1. Τν αξρείν ζην ακκνδνρείν είλαη ίδην κε ην αξρείν ζην 

repository. Update θαη commit δελ θάλνπλ ηίπνηα. 

2. Τν αξρείν ζην ακκνδνρείν έρεη αιιάμεη ηνπηθά. Update 

δελ θάλεη ηίπνηα, commit ζηέιλεη ηηο αιιαγέο. 

3. Τν αξρείν ζην repository είλαη πην θαηλνύξγην. Commit 

δελ θάλεη ηίπνηα, update ελεκεξώλεη ην ηνπηθό αξρείν. 

4. Τν αξρείν ζην repository είλαη πην θαηλνύξγην, αιιά ην 

αξρείν έρεη αιιάμεη θαη ηνπηθά. Τν commit 

απνηπγράλεη, επεηδή πξέπεη πξώηα λα γίλεη update. Τν 

update ελώλεη ηηο αιιαγέο. 



Δθδόζεηο 

• Κάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη έλα commit, απμάλεηαη ν 

αξηζκόο έθδνζεο 

• Ο αξηζκόο έθδνζεο είλαη θνηλόο γηα όια ηα αξρεία 

• Ξεθηλά από ην 1 θαη απμάλεηαη θαηά 1 θάζε θνξά 

• Αλ αιιάμσ έλα αξρείν, απμάλεηαη ν αξηζκόο έθδνζεο 

όισλ ησλ αξρείσλ 

• Ο αξηζκόο έθδνζεο αθνξά ην repository, όρη ζπγθεθξηκέλα 

αξρεία 



Τν commit θαη ην update μερσξίδνπλ 

• Μπνξώ λα θάλσ commit έλα αξρείν ρσξίο λα θάλσ 

update ηα ππόινηπα 

• Έηζη, θάπνηα αξρεία κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

εθδόζεηο 

• π.ρ. κπνξεί λα θάλσ commit ην index.php ζηελ έθδνζε 

315 

• ελώ δελ έρσ θάλεη update ην download.php θαη λα 

παξακείλεη ζηελ έθδνζε 300 



Subversion clients 

• svn 

• Client ζε θνλζόια γηα Windows, Linux, Mac 

• TortoiseSVN 

• Client κε γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα Windows 

• Πνιιέο άιιεο επηινγέο γηα εξγαιεία κε γξαθηθά θαη 

θνλζόια 



Γνπιεύνληαο κε ην CLI svn 

• svn help εληνιή 

• Δμεγεί ηελ ζύληαμε κίαο εληνιήο 

 

• π.ρ. 

• svn help commit 

• svn help update 

 



Checkout 

svn checkout URL 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(1) Ελεκέξωζε 

Κάλε svn update γηα λα πάξεηο ηηο αιιαγέο ησλ άιισλ 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(2) Αιιαγέο 

Κάλε ηηο αιιαγέο ζηνλ θώδηθα πνπ ζέιεηο θαη δνθίκαζε 

αλεμάξηεηα ζην ακκνδνρείν ζνπ. 

 

Δθηόο από αιιαγέο αξρείσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

πξνζζήθεο, δηαγξαθέο, αληηγξαθέο, κεηαθηλήζεηο αξρείσλ. 

 

svn add; svn delete; svn copy; svn move 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(2) Πξνβνιή αιιαγώλ 

Γεο ηηο αιιαγέο ζνπ πξηλ ηηο αλεβάζεηο. 

 

Απηό είλαη εθηθηό κε svn status θαη svn diff. 

 

 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(3) Αθύξωζε αιιαγώλ 

Αλ δελ ζνπ αξέζνπλ νη αιιαγέο πνπ έθαλεο, κπνξείο λα ηηο 

αθπξώζεηο. 

 

Απηό είλαη εθηθηό κε svn revert. 

 

 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(4) Ελεκέξωζε μαλά 

Καηέβαζε ηηο αιιαγέο πνπ έθαλαλ νη άιινη ζην κεηαμύ κε 

svn update.  

 

Απηό πεξηιακβάλεη πηζαλώο αιιαγέο ζηα αξρεία πνπ 

άιιαμεο θη εζύ. Σπλεπώο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηείο δηελέμεηο. 

 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

(5) Αλέβαζκα αιιαγώλ 

Αλέβαζε ηηο αιιαγέο ζνπ κε svn commit. 



Κύθινο εξγαζίαο κε svn 

Σπλήζσο ε δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη: 

 

1) svn update 

2) Δπεμεξγαζία αξρείσλ 

3) svn commit 

 

 



Αιιαγέο δνκήο αξρείσλ 

• Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε svn, νη πξνζζήθεο, δηαγξαθέο, 

αληηγξαθέο, θαη κεηαθηλήζεηο αξρείσλ θαη ε δεκηνπξγία 

θαθέινπ δελ γίλνληαη κε ην ζπλεζηζκέλν ηξόπν. 

• Πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ηνπ svn 

• Απηό δηόηη ζέινπκε ε νκάδα καο λα ελεκεξωζεί θαη γηα 

απηέο ηηο αιιαγέο. 

• Δπηπιένλ ζέινπκε θαη απηέο νη αιιαγέο λα έρνπλ 

ηζηνξηθό. 



Αιιαγέο δνκήο αξρείσλ 

• svn add 

• Πξνζζέηεη έλα αξρείν 

• svn rm 

• Γηαγξάθεη έλα αξρείν 

• svn mv 

• Μεηαθηλεί έλα αξρείν 

• svn cp 

• Αληηγξάθεη έλα αξρείν 

• svn mkdir 

• Γεκηνπξγεί έλα θάθειν 



Αιιαγέο δνκήο αξρείσλ 

• Τα svn add, svn rm, svn mv, svn cp, svn mkdir δξνπλ 

ηνπηθά. Θα πξέπεη πάιη λα θάλνπκε svn commit γηα λα 

ζηαινύλ νη αιιαγέο δνκήο πνπ θάλακε. 



Πξνβνιή αιιαγώλ 

• Θέινπκε λα πξνβάιινπκε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπκε θάλεη 

ηνπηθά πξηλ ηηο αλεβάζνπκε. 

 

• svn status  

• Γείρλεη ηα αξρεία πνπ άιιαμαλ. Μαο δείρλεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν 

ηη έρεη ζπκβεί: 

A = Αξρείν πξνζηέζεθε 

M = Αξρείν άιιαμε 

D = Αξρείν δηαγξάθεθε 

? = Αξρείν ππάξρεη, αιιά δελ έρεη πξνζηεζεί 

• svn diff 

• Γείρλεη ηη άιιαμε κέζα ζηα αξρεία 



Αθύξσζε αιιαγώλ 

• Θέινπκε λα αθπξώζνπκε αιιαγέο πνπ θάλακε ηνπηθά θαη 

ηειηθά λα κελ ηηο αλεβάζνπκε. 

 

• svn revert 

 

• (παξάδεηγκα) 



Πνύ ζα βξσ SVN server? 

Αλ ην Project κνπ είλαη αλνηρηνύ θώδηθα... 

Γσξεάλ: 

• SourceForge.net 

• Google Project Hosting 

 

Αλ ην Project κνπ είλαη θιεηζηνύ θώδηθα... 

Γσξεάλ: 

• Σηήλσ ην δηθό κνπ svn server 

Δκπνξηθέο ιύζεηο: 

• Beanstalk, θιπ. 



Γηελέμεηο 

• Ο Α θαη ν B θάλνπλ svn update ζην αξρείν index.php 

• Ο Α αιιάδεη ην index.php 

• Ο Β αιιάδεη ην index.php 

• Ο Α θάλεη svn commit ην index.php 

• Ο B θάλεη svn commit ην index.php αιιά απνηπγράλεη 



Γηελέμεηο: Σπλήζεο πεξίπησζε 

• Ο Α θαη ν Β έρνπλ ζπκβαηέο αιιαγέο 

• π.ρ. Α ζηελ αξρή ηνπ αξρείνπ, Β ζην ηέινο ηνπ αξρείνπ 

• Τόηε ην svn ελώλεη ηηο αιιαγέο απηόκαηα 

• Ο Β θάλεη svn update 

• Οη αιιαγέο ηνπ Α θαη ηνπ Β ελώλνληαη ζηελ ηνπηθή έθδνζε 

ηνπ Β 

• Ο Β θάλεη svn commit 

• Πιένλ ην repository έρεη ηελ ελσκέλε έθδνζε ησλ δύν 

• Ο Α θάλεη svn update θαη θαηεβάδεη ηελ ελσκέλε έθδνζε 

 



Γηελέμεηο: Γύζθνιε πεξίπησζε 

• Ο Α θαη ν Β έρνπλ αζπκβίβαζηεο αιιαγέο 

• π.ρ. έρνπλ αιιάμεη ην ίδην ηκήκα ηνπ αξρείνπ 

• Σπλήζσο όηαλ πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ ην ίδην πξόβιεκα 

• Ζ δηέλεμε πξέπεη λα ιπζεί από άλζξσπν 

• Ο Β θάλεη svn update 

• Τν subversion ηνλ εηδνπνηεί γηα κε επηιύζηκε δηέλεμε 

(conflict) 



Γηελέμεηο: Γύζθνιε πεξίπησζε 

• Ο Β επηιέγεη: 

• Να απνξξίςεη ηηο αιιαγέο ηνπ Β εληειώο θαη λα θξαηήζεη ηελ 

έθδνζε Α 

• Να απνξξίςεη ηηο αιιαγέο ηνπ Α εληειώο θαη λα θξαηήζεη ηελ 

έθδνζε Β 

• Να θηηάμεη «ζην ρέξη» κία έθδνζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο 

θαη ηωλ δύν 

• Αθνύ επηιέμεη, ρξεζηκνπνηεί ην svn resolve γηα λα 

δειώζεη όηη ην πξόβιεκα ιύζεθε 

• Κάλεη svn commit ηελ έθδνζε πνπ επέιεμε 

• Ο Α θάλεη svn update θαη θαηεβάζεη ηελ λέα έθδνζε 



Μελύκαηα commit 

• Γειώλνπλ ηνλ ιόγν πνπ άιιαμε έλα αξρείν 

• Σύληνκν πεξηγξαθηθό κήλπκα πνπ βιέπεη ε νκάδα 

• Φξήζηκν όηαλ θνηηάκε ην ηζηνξηθό 

 

π.ρ. “Resolved password length bug” 

π.ρ. “Added ability to change password“ 

 



Φξνλνκεραλή 

• Τν svn ιεηηνπξγεί σο ρξνλνκεραλή 

• Μπνξνύκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε όιεο ηηο αιιαγέο 

ρξεζηκνπνηώληαο svn log 

• Πεξηιακβάλεη: 

• Πνηνο άιιαμε έλα αξρείν 

• Πόηε ην άιιαμε 

• Τελ πεξηγξαθή πνπ είρε δώζεη 

• Μπνξεί λα ηξέμεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξρείν ή ζε θάθειν 

γηα λα δνύκε όιν ην ηζηνξηθό ηνπ 



Φξνλνκεραλή 

• Μπνξνύκε λα «δνύκε» κία παιηόηεξε έθδνζε ελόο 

αξρείνπ 

• Με svn update --revision κεηαβαίλνπκε ζε κία 

παξειζνληηθή έθδνζε ηνπ αξρείνπ. Όζν είκαζηε «ζην 

παξειζόλ» δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε αιιαγέο. 

• Με απιό svn update επαλεξρόκαζηε ζην παξόλ. 





Tips γηα επηηπρία ζην ινγηζκηθό 

• Κάληε ρξήζε version control 

• Κξαηήζηε κία ιίζηα κε bugs 

• Γηα αξρή έλα .txt 

• Αξγόηεξα trac, PivotalTracker, mantis, bugzilla, θιπ. 

• Δηνξζώζηε ηα bugs πξηλ γξάςεηε λέν θώδηθα 

• Γξάςηε έλα πιάλν κε ζηόρνπο 

• Γηα αξρή ζε έλα .txt 

• Καη θξαηήζηε ην ελήκεξν 

• Γξάςηε πξώηα ην API ζαο ζε θείκελν 

• Πξηλ αξρίζεηε λα γξάθεηε θώδηθα 

 



Μάζακε 

• Τν πξόβιεκα εθδόζεσλ 

• Έιεγρνο εθδόζεσλ 

• Subversion 

• Repositories 

• Ακκνδνρεία 

• Check out 

• Commit 

• Update 

• Ηζηνξηθό 

• Γηελέμεηο 

• Φξήζε ηνπ subversion σο ρξνλνκεραλή 



Σπγραξεηήξηα! 

Μπνξείηε πιένλ λα ζπλεξγάδεζηε κε 

άιινπο κεραληθνύο ινγηζκηθνύ! 



Τελ επόκελε θνξά... 

• Workshop αλάπηπμεο πιήξνπο εθαξκνγήο 

• Δθαξκνγή γηα photo sharing 

• Flickr-style 

 

• Σηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 2011: 

• Παξνπζίαζε ηειηθώλ εξγαζηώλ 

• Πξνζθαιέζηε ηνπο θίινπο ζαο! :-) 


