
Cистеми контролю версій

Централізовані системи контролю версії
Централізована система контролю версії (клієнт-серверна) — 
система, дані в якій зберігаються в єдиному «серверному» 
сховищі. Весь обмін файлами відбувається з використанням 
центрального сервера. Є можливість створення та роботи з 
локальними репозиторіями (робочими копіями).
Переваги:

● Загальна нумерація версій;
● Дані знаходяться на одному сервері;
● Можлива реалізація функції блокування файлів;
● Можливість керування доступом до файлів;

Недоліки:
● Потреба в мережевому з'єднанні для оновлення робочої 

копії чи збереження змін;
До таких систем відносять Subversion, Team Foundation Server.

Розподілені системи контролю версії
Розподілена система контролю версії (англ. Distributed Version 
Control System, DVCS) — система, яка використовує замість моделі 
клієнт-сервер, розподілену модель зберігання файлів. Така система 
не потребує сервера, адже всі файли знаходяться на кожному з 
комп'ютерів.
Переваги:

● Кожний з розробників працює зі своїм власним репозиторієм;
● Рішення щодо злиття гілок приймається керівником проекту;
● Немає потреби в мережевому з'єднанні;

Недоліки:
● Немає можливості контролю доступу до файлів;
● Відсутня загальна нумерація версії файла;
● Значно більша кількість необхідного дискового простору;
● Немає можливості блокування файлів;

До таких систем відносять Git, Mercurial, SVK, Monotone, Codeville, 
BitKeeper



Установка Mercurial + клієнт



Mercurial через cmd.exe 

1  Перевірка версії
C:\Users\OOP-Student>hg --version
Mercurial Distributed SCM (version 3.5+5)

2   Перевірка, чи існує глобальний файл конфігурації
C:\Users\OOP-Student>dir .hgrc
File Not Found

3   Створення порожнього файлу конфігурації
C:\Users\OOP-Student>type NUL > .hgrc

4    Додавання імені користувача в конфігурацію
[ui]
# Name data to appear in commits
username = Nick Coder



Bitbucket.org - тут будемо взаємодіяти



Реєстрація на Bitbucket.org 



Створювати репозитарій одразу не потрібно



Якщо все ж таки створили Git-репозитарій - видаліть



Створюємо репозитарій Mercurial

УВАГА! Назва репозитарію = номер 
залікової книжки (транслітерацією),
наприклад DA-4101



Репозитарій порожній



Наповнюємо репозитарій

1  Клонуємо репозитарій
C:\Users\OOP-Student>hg clone 

https://oop-student@bitbucket.org/oop-student/da-00
http authorization required for https://bitbucket.org/oop-
student/da-00
realm: Bitbucket.org HTTP
user: oop-student
password:
destination directory: da-00
no changes found
updating to branch default
0 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 
0 files unresolved



Наповнюємо репозитарій

2  Завантажуємо зміни на репозитарій
C:\Users\OOP-Student>cd da-00
C:\Users\OOP-Student\da-00>echo "Nick Coder" >> contributors.txt
C:\Users\OOP-Student\da-00>hg add contributors.txt
C:\Users\OOP-Student\da-00>hg commit -m "Initial commit"
C:\Users\OOP-Student\da-00>hg push https://oop-student@bitbucket.
org/oop-student/da-00

pushing to https://oop-student@bitbucket.org/oop-stdent/da-00
http authorization required for https://bitbucket.org/oop-
student/da-00
realm: Bitbucket.org HTTP
user: oop-student
password:
searching for changes
remote: adding changesets
remote: adding manifests
remote: adding file changes
remote: added 1 changesets with 1 changes to 1 files



Перегляд комітів



Нові файли можна створювати прямо на сайті



Коміт з сайту



Завантажуємо зміни в локальний репозитарій

3  Завантажуємо зміни з репозитарію
C:\Users\OOP-Student\da-00>hg pull -u
pulling from https://oop-student@bitbucket.org/oop-student/da-00
http authorization required for https://bitbucket.org/oop-
student/da-00
realm: Bitbucket.org HTTP
user: oop-student
password:
searching for changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 1 changesets with 1 changes to 1 files
1 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

C:\Users\OOP-Student\da-00>dir
08.09.2015  01:50 <DIR>      .
08.09.2015  01:50 <DIR>      ..
08.09.2015  01:50 <DIR>      .hg
07.09.2015  20:39            15 contributors.txt
08.09.2015  01:50            78 main.cpp
           2 File(s)         93 bytes



Як приклад, створимо проект VS



Проект в тому ж каталозі



Додамо файли для нового класу



Коміт через TortoiseHg Workbench



Виштовхуємо зміни до репозитарію



Зміни відображаються на сайті



Власна Wiki для інформації по проекту



Не забуваємо додати мене до користувачів



Спілкуємося через Issue Tracker


