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Descrição

Criar novo repositório para as placas eletrônicas da SSL com o intuito de organizar os arquivos antigos e juntamente com os novos

em um único repositório.

Neste repositório deve ser usado o "gitignore" na pasta History/ para evitar que os arquivos fiquem pesados!

Histórico

#1 - 16/04/2018 20:53 h - João Guilherme  Oliveira Carvalho de Melo

Foi criado o novo repositório com o nome de SSL_Electronic_Boards no Github da RoboIME. 

Os nomes das pastas foram padronizados com o nome da placa que o circuito é utilizado e o ano.

As pastas dos circuitos antigos foram alteradas de forma que todas as inúmeras versões irrelevantes foram apagadas (agora só tem 1 Mother

Board!).

Já foi adicionado neste repositório o arquivo .gitignore para ignorar commits na pasta History/ do projeto, ou seja, não é necessário repetir o

procedimento abaixo ao adicionar novos projetos.

Como utilizar o gitignore para o Altium:

1 - Remova as pastas e arquivos que deseja ignorar do seu repositório: isto pode ser feito através de comandos no git (não aprendi a fazer dessa

forma) ou simplesmente deletando-os do seu PC e dando commit de volta para o repositório, mas agora sem os arquivos indesejados.

2 - Crie seu arquivo ".gitignore": Crie um arquivo ".txt" na pasta do seu projeto. Salve o arquivo de texto no formato "Todos os formatos (.)" e mude

seu nome para ".gitignore". Em seguida, acesse o link Git Ignore e procure por "Altium", este site gera códigos de git para serem utilizados em seu

gitignore. No nosso caso devemos adaptar o código para ignorar apenas a pasta "History/", apagando os outros comandos (caso deseje ignorar as

outras pastas também, deve adaptar os nomes das pastas para o seu projeto).

3 - Dê commit no seu ".gitignore": Basta usar os comandos "git add .gitignore" e, em seguida, "git commit -m "seu comentario"".

Links de referência:

- https://www.gitignore.io/

- https://fjorgemota.com/gitignore-ou-como-ignorar-arquivos-no-git/

- https://www.atlassian.com/git/tutorials/saving-changes/gitignore
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#2 - 17/04/2018 10:46 h - Luiz Renault Leite Rodrigues

Vocês não acham que ficaria melhor organizado cada projeto dentro de um repositório?

#3 - 19/02/2019 19:14 h - Guilherme Gonçalves

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
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