
KJAPP INTRO I BRUK AV CVS 
 
Hva må du skaffe deg før du kan sette i gang: 
- Eget bruker navn  
- Eget passord        
 
 
For å starte tillgang til CVS: 
 
Skriv følgende kommandoer i konsoll vinduet: 
// cvs-rsh=ssh <tast_enter> 
// export cvs-rsh <tast_enter> 
 
Deretter er det klart til å kjørre en check-out (kommando ”co”) 
Det er her viktig at du vet hvilken katalog eller fil du er interessert i å laste ned, slik 
at du slipper å laste ned alt som ligger på serveren, gå derfor inn på hjemmesiden for 
utviklere på www.skolelinux.no for og finne den bestemte katalogen. På skolelinux 
sidene finner du dette under ”skrivetilgang til CVS” og deretter ”viewcvs” 
 
Nå er du klar for å starte nedlastning   /co: 
 
Følgende kommando for å kjøre Check-Out/nedlasting. 
(kommandoer merket ” ” må du fylle ut etter eget oppsett) 
//cvs –d 
:ext:”brukernavn”@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs co 
skolelinux/www/info/”osv. avhengig av hvilken katalog du skal laste ned” 
 
Du må nå taste inn ditt unike passord 
Du får så lastet ned alle katalogen til den katalogen du selv står i. 
 
Gjøre endringer: 
Du kan nå gå hele stien gjennom /skolelinux/www/info/ ”osv.” for å komme til den 
respektive fil du vil endre. 
La oss si dette er en .txt fil. 
Kjør så kommandoen  
// vi ”filnavn.txt”;  
 
Du får deretter vist filas innhold og det er her viktig at du ikke gjør andre endringer 
enn det du absolutt må, for eksempel ikke rett på linjeskift eller lignende i andre 
linjer, da du personlig vil stå som ansvarlig for de linjer som er blitt editert av deg. 
 
 



 
Etter at endringen er gjort: 
Trykk ”Esc”, kolon og skriv ”wq”for å lagre endringer. Fila ligger nå kun redigert 
på din maskin og ikke på CVS serveren. 
 
Legg til Endringer mot CVS ved bruk av ADD: 
Stå nå i katalogen hvor fila ligger og skriv følgende kommando: 
// CVS add ”filnavn.txt” 
Du må igjen taste inn ditt unike passord. 
 
Nå er endringene ”addet” opp mot cvs, det gjenstår nå kun å kjøre en comitt slik at 
fila blir sendt tilbake til katalogen du tidligere gjorde endringer i fra. 
 
 
 
COMITT (sender fila endelig opp til server hos Skolelinux: 
 
Kjør så kommando fra samme ståsted som ved add: 
1. // CVS  comitt ”filnavn.txt”; 
    ELLER 
2. //CVS comitt ”filnavn.txt”-m ”(”kommentar”)”; 
 
Du må også her taste inn ditt unike passord. 
 
Dersom du bruker metode1, vil du komme inn i et shell der du må legge til en kort 
kommentar på hva du har gjort: 
Gjør som følger: 
Tast (insert), legg til din korte kommenter, tast Esc og kolon, skriv deretter ”wq”for å 
lagre. 
 
Dersom du bruker metode2 , må du bytte ut (”kommentar”), med din egen korte 
kommentar til hva du har gjort for slags endringer. 
 
Alle endringer vil komme på mail lista til cvs. 
 
Endringen er nå gjort og du kan gå inn på www.skolelinux.no etter noen få minutter 
å se at dine endringer nå ligger på CVS serveren. 
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