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Instalacja Github Desktop

Program Github Desktop można pobrać na stronie 
desktop.github.com.

Po pobraniu uruchamiamy instalator, a on robi 
resztę za nas. Po pierwszym uruchomieniu pojawi 
się ekran logowania który można pominąć, lecz do 
integracji z Githubem logowanie jest wymagane. 

Po kliknięciu niebieskiego przycisku otwiera się 
okno przeglądarki gdzie musimy się zalogować do 
Githuba.

Okno logowania

https://desktop.github.com/


Dalsza konfiguracja

Na tym etapie pojawia nam się wybór o 

konfigurację gita, możemy tutaj wybrać pierwszą 

opcję aby używał on danych z Githuba, albo 

możemy też manualnie podać dane.

Należy pamiętać że email jest widoczny na 

publicznych projektach nad którymi pracowaliśmy. 

Jeżeli ktoś nie chce udostępniać swojego emaila to 

Github daje nam losowy email który będzie 

przekierowywał wiadomości do nas.



Github Desktop po pomyślnej konfiguracji



git - system kontroli wersji

github - hosting repozytoriów gita

github desktop - interfejs graficzny do używania gita

Darmowa książka o pracy z gitem w połowie w języku Polski:

git-scm.com/book/pl/v2

https://git-scm.com/book/pl/v2


Używanie Gita



Repozytorium, czyli fundament projektu

Aby rozpocząć używać gita należy utworzyć repozytorium. Są na to dwa sposoby, można:

● Utworzyć nowe repozytorium

● Sklonować istniejące repozytorium

W Github Desktop do wykonaniu obu czynności są dwa sposoby.

● Na górnym pasku najechać na File -> (New/Clone) repository…

● W menu głównym (Clone/Create) repository...



Klonowanie istniejącego repozytorium
Klonując repozytorium należy wybrać skąd 

chcemy je sklonować. Możemy je sklonować 

ze swoich lub udostępnionych nam 

repozytoriów lub z linku. Po wybraniu 

repozytorium trzeba też wybrać gdzie ma 

zostać ono sklonowane.

Na koniec należy kliknąć przycisk Clone.



Tworzenie nowego repozytorium

Przy tworzeniu nowego repozytorium trzeba podać kilka rzeczy:

● Nazwa repozytorium(nie może zawierać spacji)

● Opis repozytorium

● Ścieżkę lokalną

● Czy dodać początkowy plik README

● Domyślny plik .gitignore czyli plik dający znać gitowi jakie 

pliki ignorować(np. pliki tymczasowe)

● Licencja repozytorium



Struktura plików nowego repozytorium



Wygląd Github Desktop w nowym repozytorium



Publikacja repozytorium

W przypadku gdy chcemy kolaborować z innymi 

osobami lub chcemy zapisać repozytorium gdzieś 

aby nie utracić go w przypadku awarii dysku należy 

opublikować te repozytorium na Githubie. Można to 

zrobić przy użyciu przycisku Publish repository.

Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okienko 

pytające o opcje publikacji, należy podać:

● Nazwę repozytorium na Githubie

● Opis repozytorium

● Czy repozytorium ma być prywatne

● Do jakiej organizacji ma ono należeć

Po wypełnieniu tych pól można opublikować 

repozytorium.



Zarządzanie plikami



Stany plików w gicie

Katalog 
roboczy Przechowalnia Repozytorium

Ładowanie projektu

Śledzenie

Zatwierdzanie

Zmodyfikowane Śledzone Zatwierdzone

Plik w gicie może być w jedny z trech stanów:

● Zmodyfikowany - plik został zmieniony 

ale nie zatwierdzony

● Śledzony - plik został zmieniony i 

oczekuje zatwierdzenia

● Zatwierdzony - plik jest bezpieczny w 

bazie danych gita



Śledzenie zmian w Github Desktop.

Aby zobaczyć jak się śledzi zmiany możemy edytować jeden z początkowych plików czyli 

README.md.

Przykładowy wygląd pliku README.md



Śledzenie zmian w Github Desktop.

Po otworzeniu tego pliku możemy go po prostu edytować. Dla tego przykładu usunąłem jedno 

słowo i dodałem linijkę tekstu.



Śledzenie zmian w Github Desktop.

Gdy po edycji tego pliku wrócimy do Github Desktop możemy zauważyć że została wykryta 

zmiana w pliku, a obok wyświetlają się zmiany dokonane w tym pliku.

Na liście możemy też wybrać pliki do zatwierdzenia jeżeli jeszcze nad czymś pracujemy. 

Na zdjęciu można zobaczyć że:

● Linia 2 jest czerwona, czyli została ona usunięta.

● Linie 2,3,4 są zielone czyli zostały one dodane



Śledzenie zmian w Github Desktop.

Gdy jesteśmy zadowoleni ze swoich zmian możemy zapisać je do bezpiecznej bazy danych gita. 

Zrobić to można w panelu, znajdującym się w lewym dolnym rogu.

Możemy tutaj napisać krótki opis naszych zmian, oraz bardziej dokładny ich opis.

Po wypełnieniu tych pól możemy kliknąć przycisk Commit, czyli zatwierdź

Po zatwierdzeniu zmian możemy zauważyć że znajdują się one w historii.



Publikacja zmian na Githubie

Podstawą dobrej kolaboracji jest wiedza co 

zmieniają inne osoby.

Dlatego więc dobrze jest gdy inni wiedzą co 

my zmieniliśmy. W tym celu trzeba 

opublikować nasze zmiany, zrobić to możemy 

przy użyciu przycisku Push origin 

znajdującego się na górnym pasku.

Po jego kliknięciu wszystkie nasze zmiany są 

wysyłane na serwery Githuba skąd inni mogą 

je pobrać.



Pobieranie zmian z 
Githuba
Pracując w grupie nie pracujemy sami, dlatego 

musimy być świadomi o zmianach innych osób.

Żeby się o tym dowiedzieć musimy raz na jakiś czas 

pobierać dane z Githuba o aktualnym stanie 

repozytorium.

 Służy do tego przycisk Fetch origin, który po 

kliknięciu sprawdza najnowsze zmiany i 

powiadamia nas czy coś się zmieniło.

Są dostępne zmiany

Nie ma zmian



Pobieranie zmian z 
Githuba
Gdy dostępne są jakieś zmiany możemy kliknąć 

ten sam przycisk aby je pobrać i scalić z naszymi 

plikami.

Gdy nie ma żadnych konfliktów nie powinna być 

potrzebna żadna ingerencja.

Są dostępne zmiany

Zmiany są w historii



Konflikty w scalaniu zmian

Gdy dwie osoby na raz będą edytowały ten 

sam plik nie wiedząc o tym, to w przypadku 

próby scalenia zmian od obu osób dojdzie do 

konfliktu. Konflikty są czasami 

rozwiązywane automatycznie lecz czasami 

trzeba samemu wybrać która wersja jest 

prawidłowa.

Po otworzeniu pliku w edytorze możemy 

zauważyć miejsce w którym doszło

do konfliktu.



Rozwiązywanie konfliktów
Po rozwiązaniu konfliktu możemy zatwierdzić zmiany i je opublikować.

Możemy wtedy zauważyć w historii że wszystkie zmiany zostały zapisane pomyślnie



Funkcje githuba



Dodatkowe funkcje Githuba

Oprócz hostowania repozytoriów na Githubie możemy zrobić o wiele więcej rzeczy, dzięki 
wbudowanym funkcjom typu:

● Prywatne repozytoria
● Bugtracker do śledzenia problemów
● Pull requests
● Darmowy hosting dla statycznych stron
● Wiki
● Organizacje
● Forki
● Actions do automatycznych akcji



Prywatne repozytoria

Oprócz publiczny repozytoriów na Githubie można hostować także prywatne repozytoria do 

których dostęp mamy tylko my oraz osoby które zaprosimy. Widoczność repozytorium ustawia 

się przy tworzeniu repozytorium oraz można ją zmienić w ustawieniach repozytorium.



Śledzenie problemów i błędów

Bugtracker Githuba jest bardzo rozwinięty, przez co może być nie tylko używany do śledzenia 

błędów lecz też do innych rzeczy. np.

● Długoterminowe zadania dzięki kamieniom milowym

● Dzielenie się na zadania dzięki przypisywaniu osób

● Organizacja błędów dzięki etykietom



Tworzenie nowego problemu



Dyskusja na temat problemów

Na Githubie w panelu problemu można 

dyskutować na jego temat.

Można np:

● Odpisać autorowi, np. aby poprosić o 

szczegóły na temat błędu

● Zamknąć problem jeżeli jest on 

rozwiązany lub nie ma go w ogóle



Darmowy hosting stron

Github oferuje również darmowy hosting dla statycznych stron. Funkcja ta jest bardzo łatwa w 

użyciu wymaga minimalnej konfiguracji. 

Aby użyć tej funkcji należy w repozytorium opublikować wszystkie pliki wymagane do 

prawidłowego funkcjonowania strony, a na Githubie w zakładce pages, należy wybrać gdzie 

znajduje się strona.

Po zapisaniu ustawień strona będzie dostępna pod adresem [użytkownik].github.io/[repozytorium]



Przykładowa strona

Dodatkowe informacje: pages.github.com

https://pages.github.com/


Wiki na Githubie

Github oferuje również darmowe wiki dla każdego repozytorium. Ustawienie jego jest banalnie 

proste, ponieważ wystarczy że w zakładce wiki klikniemy Create the first page, po utworzeniu 

wiki zostanie nam pokazany edytor, na wiki piszemy w języku Markdown który pozwala nam na 

proste formatowanie tekstu.



Przykładowe wiki


