1. Sisselogimine:
Esmane autentimine kasutaja loomiseks tuleb teha ID-kaardiga.
ID kaardi kasutamine on vajalik seetõttu, et sisustada kohustuslik meiliaadressi
andmeväli.
Projekt – projekt on repositoorium, kuhu saate majutada oma failid, kavandada tööd ja
avaldada dokumentatsiooni.
https://koodivaramu.eesti.ee/help/user/project/index.md#projects-features
Grupp – grupp aitab teil hallata ning teha koostööd asutuse mitme projektiga, vajadusel
luues juurde alamgrupid.
https://koodivaramu.eesti.ee/help/user/group/index
NB! Asutusele gruppide ja projektide loomiseks palume kirjutada help@ria.ee.
Pöördumise sisule lisada: haldusala, asutus ja grupi omanikuks määratava isiku nimi ja
isikukood. Grupi omanikuks määratav isik peab olema ennast autentinud Koodivaramu
keskkonnas.
https://koodivaramu.eesti.ee/help/user/permissions

2. Pöördumise alusel loome Koodivaramusse soovitud grupi (või projekti) vaikimisi Public
nähtavusega.
Loodud gruppi määratud owner-õigusega kasutajal on kohustus ise hallata kasutajad
grupis, vajadusel eemaldada ning lisada juurde uusi kasutajaid.
https://koodivaramu.eesti.ee/help/user/group/index.md
Avalikud projektid on nähtavad ning allalaetavad kõikidele Koodivaramut
kasutatavatele isikutele.
Grupis on sinna määratud owner-õigusega kasutajal võimalus luua ka ise alamgruppe ja
projekte ning määrata neile nähtavuse tase:

Private – ligipääs on piiratud ainult grupi liikmetele ning pole leitav Koodivaramu
kasutajatele.
Interal - ligipääs on piiratud ainult grupi liikmetele ning pole leitav Koodivaramu
kasutajatele.
Public – ligipääs ei ole piiratud.

NB! Palume ilma mõjuva põhjuseta mitte kasutada Private ning Internal nähtavust.
Koodivaramus autentitud kasutajad on vaikimisi määratud External User väärtusega
ning seetõttu on nende poolt leitavad ja kättesaadavad ainult Public nähtavusega grupid
ja projektid.

3. Otsing:
Your projects, Your Groups – Näitab Teie poolt loodud projekte või gruppe
Projects -> Explore projects - Näitab avalikustatud projekte. Filter by name - Projektide
täpsustav otsing.
Groups -> Explore groups – Näitab avalikustatud gruppe. Search by name - Gruppide
täpsustav otsing.
Starred projects – Teie poolt Koodivaramus tähistatud projektide kiire otsimine.

4. Repositooriumi peegeldamine (Repository mirroring):
Kasutusnäide 1: Olete loonud enda GitLab’is paigaldses projekti ning soovite seda
näidata ka Koodivaramus
nt. https://git.asutusnäide.ee/ ->https://koodivaramu.eesti.ee/asutus/projektnäide.
Peegeldamise häälestamiseks enda Gitlab’i paigaldises sisestage Koodivaramu
keskkonna parool, mis tähendab et loote Koodivaramus oma kontole “personal access
token” “write_repository” õigustega ning kasutate seda koodi peegeldamiseks.
Vt. https://docs.gitlab.com/ee/user/profile/personal_access_tokens.html
Kasutusnäide 2: Süsteemne kasutajakonto repode sünkroonimiseks.
Olete peegeldanud projekti enda GitLab’ist Koodivaramusse. Hetkel on sünkroonimine
seotud personaalse kasutajakontoga, mis tähendab teenusele liiga palju õiguseid.
Soovite saada asutusele sünkroonimiseks minimaalsete õigustega süsteemset
kasutajakontot (nimekuju: group-subgroup-sync), et lisada see vajalikesse gruppidesse
jne. Selleks palume saata vastav soov help@ria.ee.
Vt. https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss//blob/master/doc/user/project/repository/repository_mirroring.md
NB! Koodivaramus on kasutusel GitLab Community Edition versioon ning on võimalik
kasutada ainult “push” meetodit.

5. Soovituslik repositooriumi struktueerimine:
Asutuse nimi -> Projekt, alamgrupp

