ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Εγγραφή Χρήστη


Η εγγραφή του χρήστη είναι απαραίτητη και είναι διαθέσιμη σε αυτό το URL:
http://softrepo.seab.gr/account/register



Πρέπει να συμπληρωθούν κατά το ελάχιστο τα πεδία που έχουν * , σε
περίπτωση που δεν είναι γνωστή η άδεια χρήσης που θα επιλεχθεί ακόμα
σημειώστε το στις παρατηρήσεις.



Οι
όροι
χρήσης
του
ΗΛΜΒ
είναι
http://softrepo.seab.gr/files/TermsOfUse_v3.pdf

διαθέσιμοι

εδώ

:

Εικόνα: 1 , τυπική φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη
Το σύστημα στέλνει ενημερωτικό email στο χρήστη που έκανε την αίτηση.
Τα στοιχεία υποβολής ελέγχονται από την ομάδα διαχείρισης του ΗΛΜΒ. Πάντα
υπάρχει η περίπτωση μέλος της ομάδας διαχείρισης να επικοινωνήσει μαζί σας, για
την επαλήθευση των στοιχείων σας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ο
λογαριασμός σας θα εγκριθεί.

Σύνδεση Χρήστη
Ο χρήστης στην συνέχεια συνδέεται στο ΗΛΜΒ , το url είναι :
http://softrepo.seab.gr/login
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Έργα Χρήστη
Τα έργα του χρήστη είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο του αστεριού στα αριστερά
στην σελίδα: http://softrepo.seab.gr/projects

- Καρτέλα Έργου Χρήστη
Η καρτέλα του έργου του χρήστη είναι πάντα στην σελίδα :
http://softrepo.seab.gr/projects/monadiko_anagnoristiko_project
Ενδεικτικό παράδειγμα : http://softrepo.seab.gr/projects/smillev3
όπως είναι προφανές συνοδεύεται από το μοναδικό αναγνωριστικό (
monadiko_anagnoristiko_project )

Διαδικασία Απόθεσης Λογισμικού
Η διαδικασία απόθεσης μπορείς να γίνει με τους παρακάτω τρόπους
Μέσω Αρχείων
Ο κώδικας μπορεί να ανέβει στο σύστημα με την μορφή zip ή rar. Ο χρήστης επιλέγει
την καρτέλα Αρχεία (http://softrepo.seab.gr/projects/monadiko_anagnoristiko_project
/files)
και έχει την δυνατότητα να εισάγει "Νέο Αρχείο".
Στην περίπτωση του παραδείγματος, εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε την public
έκδοση του συστήματος σε zip .
Μέγιστο μέγεθος upload είναι τα 10ΜΒ , αν απαιτηθεί να ανέβει μεγαλύτερο αρχείο
τότε μπορείτε να θέσετε το αίτημα σας στο helpdesk.seab.gr

Εικόνα 2: Ανέβασμα κώδικα έργου
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Μέσω SVN
Ο χρήστης μπορεί επίσης να κάνει commit τον κώδικα του ή τα αρχεία του στο
repository που υπάρχει για το έργο του, εφ' όσον το έχει αιτηθεί.
Ανέβασμα κώδικα έργου
Σε αυτό το σημείο δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για το ανέβασμα ( upload )
του αρχικού κώδικα ενός έργου, στο παράδειγμα μας για το έργο smILLe Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού Τεκμηρίων. Γίνεται ενδεικτικά χρήση του
client RapidSVN (http://rapidsvn.tigris.org/ ) .
Στο ΗΛΜΒ ως υπεύθυνος έργου για το project αυτό έχει ορισθεί ο χρήστης
"gveranis" , ως μοναδικό αναγνωριστικό του έργου έχει ορισθεί να είναι
"smille" , όλα τα αναγνωριστικά γίνονται lower case .
Μέσω ενός τυπικού client ( RapidSVN ή Tortoise SVN ) , μπορούμε να
φτιάξουμε σε τοπικό φάκελο τα αρχεία προς εισαγωγή.

Εικόνα 3 : Τοπικός φάκελος , αρχεία προς εισαγωγή στο αποθετήριο
στην συνέχεια με τα στοιχεία σύνδεσης μας στο αποθετήριο του ΗΛΜΒ,
μπορούμε να συνδεθούμε μέσω του RapidSVN όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα:
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Εικόνα 4 : Repository Checkout

Εικόνα 5 : Στοιχεία σύνδεσης στο αποθετήριο
Τυπικό
URL
αποθετηρίου
έργου
στο
http://softrepo.seab.gr/svn/monadiko_anagnoristiko_apothetiriou

ΗΛΜΒ:
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Στην συνέχεια τα αρχεία εντός του client εμφανίζονται με ένα "?" και με την
ένδειξη unversioned. Γίνεται επιλογή όλων των αρχείων και των φακέλων και
εκτελείται η εντολή Add και στην συνέχεια commit προκειμένου να καταχωρηθούν
στο αποθετήριο του έργου smILLe μέσα στο ΗΛΜΒ.
Σε κάθε commit ( ανεξαρτήτως client ), όπως φαίνεται και παρακάτω εμφανίζεται
να καταχωρηθεί το σχετικό σχόλιο από τον developer που εκτελεί το commit.

Εικόνα 6: Εισαγωγή σχολίου για αρχείο/α που γίνονται commit
Τα δεδομένα που μόλις εισήχθησαν εμφανίζονται μέσα στο ΗΛΜΒ στο αντίστοιχο
αποθετήριο
που
έχει
γίνει
για
το
έργο
smILLe
ως
εξής:

Εικόνα 7: Άποψη περιβάλλοντος αποθετηρίου smILLe στο ΗΛΜΒ.
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Συνοδευτικά αρχεία
Εκτός από τον κώδικα του λογισμικού συνήθως υπάρχουν και συνοδευτικά αρχεία
όπου αυτά μπορεί να είναι π.χ το σχήμα ή το σχεδιάγραμμα της βάσης δεδομένων ή
δοκιμαστικά δεδομένα.

Εικόνα 8 : Χρήση της καρτέλας "Αρχεία" για συνοδευτικά αρχεία.
Στο παράδειγμα μας, ανέβηκαν στο σύστημα το Εγχειρίδιο Χρήσης του συστήματος
και συνοδευτικό SQL αρχείο για την αρχικοποίηση της βάσης δεδομένων.

Εικόνα 9 : Παρουσίασης συνοδευτικών αρχείων
Συνοδευτικά έγγραφα και εκδόσεις λογισμικού
Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ενός έργου βάσης της πολιτικής του ΗΛΜΒ όπως αυτή
έχει αποφασιστεί, πρέπει να είναι σε διαφορετικό σημείο από τον κώδικα του
λογισμικού ή του υλικού και αποτελούν συνοδευτικά τεχνικά κυρίως έγγραφα. Ο
χρήστης μπορεί να τα εισάγει μέσω της καρτέλας "Έγγραφα" . Δεν υπάρχει κάποιος
περιορισμός ως προς την κατάληξη του εγγράφου πέρα από τις συνηθισμένες μορφές
π.χ pdf , word κ.α
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Εικόνα 10: Χρήση της καρτέλας "Έγγραφα"
Επίσης σε αυτήν την ενότητα μπορούν να ανεβούν και τα batches όπως αυτά θα
προκύπτουν από μία ενδεχόμενη ανάπτυξη με την υποστήριξη του ΗΛΜΒ.

Εικόνα 11: Άποψη προβολής των τεχνικών εγγράφων.

Ολοκλήρωση απόθεσης και ενημέρωση διαχειριστών
Ο χρήστης ολοκληρώνει την παραπάνω διαδικασία και ενημερώνει την ομάδα
διαχείρισης να προβεί σε ελέγχους. Εφ' όσον οι έλεγχοι δεν επισημάνουν προβλήματα
τότε εγκρίνεται το έργο και δημοσιοποιείται. Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να
προσκαλέσει στο σύστημα και άλλους χρήστες και αφού γίνουν απλά μέλη του να
συμπεριληφθούν στο ίδιο έργο. Ο στόχος του ΗΛΜΒ πέρα από σημείο αναφοράς
απόθεση λογισμικού και βιβλιοθήκες είναι να αποτελέσει και πόλο έλξης για την
υποστήριξη έργων πληροφορικής και βιβλιοθηκονομίας.
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