
Tutorial Repositório 
 

Baixe o Tortoise http://tortoisesvn.net/downloads.html 

 

1) Verificando qual repositório irá acessar 

 

• Caso esteja dentro do IFSP é ALTAMENTE RECOMENDADO utilizar um dos seguintes 

Links: 

 

https://172.16.1.81/svn/IFSP-Industria (para acessar o repositório da indústria) 

https://172.16.1.81/svn/IFSP-Informatica (para acessar o repositório da Informática) 

https://172.16.1.81/svn/IFSP-MedioIntegrado (para acessar o repositório do ensino médio) 

OBS: Estes links acima não funcionarão se estiver longe do IFSP. 

 

• Caso esteja longe do IFSP é OBRIGATÓRIO utilizar um dos seguintes Links: 

 

https://200.133.203.46:8003/svn/IFSP-Industria (para acessar o repositório da indústria) 

https://200.133.203.46:8003/svn/IFSP-Informatica (para acessar o repositório da Informática) 

https://200.133.203.46:8003/svn/IFSP-MedioIntegrado (para acessar o repositório do ensino 

médio) 

 

 2) Baixando os arquivos do Repositório no seu computador 

 

-Crie uma nova pasta. 

-Clique com o botão direito sobre a pasta criada e clique em SVN CHECKOUT. 



 

-Insira o link do repositório que queira acessar, clique em ok. 

-Digite seu usuário e senha (Tenha certeza que está cadastrado no repositório e que possui o 

acesso). 

 

 

 

 



 

 

3) Modificando Arquivos (Antes de fazer qualquer modificação no repositório, clique com o 

botão direito sobre a pasta do repositório e depois clique em SVN UPDATE) 

 

-Abra o arquivo que pretende alterar, faça a alteração e salve o arquivo normalmente. 

-Poderá ver que o ícone do arquivo alterado ficará com uma exclamação vermelha.  



 

-Clique com o botão direito sobre o arquivo e clique em SVN COMMIT (Este comando enviará 

o arquivo modificado para o Repositório, se não realizar este comando o arquivo do 

repositório não será alterado). 

 

 

 

 



4) Inserindo novos arquivos 

-Para inserir um arquivo no repositório copie e cole o arquivo desejado em uma pasta do 

repositório. 

-O Arquivo copiado ficará com um ponto de interrogação azul. 

-Clique com o botão direito sobre o arquivo copiado e clique em Tortoise SVN e depois em 

Add. 

-Aparecerá o símbolo de um “+” sobre o arquivo copiado, clique com o botão direito sobre o 

arquivo, e clique em SVN COMMIT. 

 

 

5) Excluindo arquivos do Repositório. 

-Clique com o botão direito sobre o arquivo, e clique em TortoiseSVN e depois em Delete. 

OBS: Não esqueça de realizar o SVN COMMIT sobre a pasta onde se encontrava o arquivo 

deletado.  



 

 

 

 

6) Mudando o Link de Acesso Interno¹ para o de Acesso Externo² 

 

-Clique com o botão direito sobre a pasta do repositório, clique em TortoiseSVN e depois em 

Relocate. 

 

 

 



-Insira o Link para o acesso externo e clique em OK. 

 

 

OBS: Para mudar o link de acesso externo² para o link de acesso interno faça o mesmo 

procedimento só utilize um link para acesso interno¹. 

 

(1)- Só utilizar quando estiver dentro do IFSP. 

(2)- Utilizar quando estiver longe do IFSP. 


