


Git?

Git is free and open-source software for 
distributed version control: tracking changes in 
any set of files.



Git repository?

A Git repository is the .git/ folder inside a project. 
This repository tracks all changes made to files in 
your project, building a history over time. 

https://www.gitkraken.com/learn/git/tutorials/what-is-a-git-repository



Repository aanmaken

1. Local repository aanmaken  pushen naar remote

OF

2. Remote repository aanmaken  clonen op local



1. Eerst local aanmaken

In de gewenste folder…

• git init

• git add .

• git commit -m ‘Initial commit’

• git remote add origin url

• git push --set-upstream origin master



2. Eerst remote aanmaken 

• Nieuw repository aanmaken op bv. github

• In gewenste folder… 
git clone url



.gitignore

Negeert alle veranderingen in aangewezen bestanden, 
bv…

• *.docs negeert alle word-bestanden

• test.pdf  negeert enkel test.pdf (niet bv. logs/test.pdf)

• logs/  negeert de folder logs

• Best in het begin!



git add

• veranderingen toevoegen, ‘klaar zetten’

• alle veranderingen in huidige directory…
git add .

• … of specifieke verandering in bestand
git add bestandspad



git commit

• Maakt de verandering permanent
git commit –m ‘Actual clear, informative message’

• Hou commits klein, liefst 1 change/update per commit.

• Zorg voor een deftige commit message!!



git push

• Zet commits (en dus ook veranderingen) op remote repo

• --set-upstream origin master (slide 3)

maakt de remote “origin” en de branch “master”
default, vanaf nu is git push/pull voldoende



git pull

• Update local repo met de recentste versie van de 
remote repo

• --set-upstream origin master (slide 3)



Volgorde heeft belang!

1. git add .

2. git commit –m ‘’

3. git pull

4. git push

Anders riskeer je de lokale, niet gecomitte, veranderingen te 
overschrijven met de remote repo!

Of er ontstaan errors door veranderingen op de remote repo.



Merge conflicten 

Wanneer git de veranderingen niet automatisch kan 
samenvoegen.

Oplossing? 
git pull
Manueel naar file gaan en probleem oplossen.

Dan opnieuw…
git add .
git commit –m ‘Fixed merge conflict’
git push



Persoon 2 veroorzaakt een merge conflict (Door op dezelfde lijn te 
schrijven). Pushen gaat dus niet.



Persoon 2 gaat naar de file die het probleem veroorzaakt… 



… en lost dit probleem op.



Tenslotte pusht persoon 2 zijn oplossing. 



Deze push zal wel slagen 



Branches

Om kladwerk, problemen, onafgemaakte code… apart te 
houden van ‘the final product’.

Alle veranderingen op een branch blijven (voorlopig) op 
die branch.

Branches moeten ook naar remote gepusht worden:
git push origin branch



git branch dev
maakt nieuwe branch aan genaamd dev

git checkout dev
‘springt’ van huidige branch op dev-branch

git checkout -b feature1
creëert nieuwe branch genaamd feature1 en gaat
hier direct naartoe

git branch -d dev
delete de dev-branch

git branch
lijst alle branches op





2 branches mergen

Dev-branch mergen met main: 
git checkout main
git merge dev

Kan ook voor merge conflicten zorgen. 
Ofwel op dezelfde manier slide 11, ofwel via github…



Branches op Github: 



Merge dev met master: maak pull request aan (‘pullt’ dev naar master)



Indien er conflicten zijn… los ze op



Indien er conflicten zijn… los ze op



Commit en merge het pull request

Master-branch zal nu zijn eigen veranderingen en die van dev
bevatten.



Hulpmiddelen

• IntelliJ integratie / VScode extension

• Github desktop

• Github kraken



Vragen? 

Voor de liefhebbers:  https://git-scm.com/book/en/v2


