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Sistema de controle de versão 
§  Funcionalidades: 

§  Armazenar arquivos de um projeto de software (e.g. 
código-fonte e documentação). 

§  Registrar alterações durante o desenvolvimento. 
§  Desfazer alterações ou recuperar versões 

anteriores. 
§  Comparar mudanças feitas ao decorrer do tempo. 
§  Desenvolver em paralelo. 
§  Identificar o responsável pela última alteração. 
§  Identificar o responsável por introduzir um bug. 
§  Separar branchs de desenvolvimento (e.g. produção/

desenvolvimento). 
 



Sistemas locais 
§  Os primeiros sistemas registravam modificações em uma 

base de dados local. 
§  Exemplo: RCS 
 



Sistemas locais 
§  Permitem: 

§  Registrar e desfazer alterações. 
§  Recuperar versões anteriores. 

§  Não permitem: 
§  Sincronizar entre computadores. 
§  Desenvolver em paralelo. 

 



Sistemas centralizados 
§  Os sistemas centralizados registram alterações em uma 

base de dados no servidor central. 
§  Exemplos: CVS, SVN, Visual SourceSafe  



Sistemas centralizados 
§  Vantagens sobre os sistemas locais: 

§  Permitem sincronização entre computadores. 
§  Permitem desenvolvimento em paralelo. 

§  Limitações: 
§  O servidor constitui um ponto crítico de falha. 



Sistemas distribuídos 
§  Nos sistemas distribuídos cada 

cópia do repositório mantém 
também uma cópia completa da 
base de dados de modificações. 

§  Exemplo: Git 



Sistemas distribuídos 
§  Vantagens sobre sistemas centralizados: 

§  Todas as cópias do repositório contem o histórico 
completo. 

§  Permitem trabalhar localmente registrando 
alterações mesmo sem acesso ao servidor. 

§  Não há um ponto crítico de falha: qualquer cópia do 
repositório contém o histórico completo. 

§  Desvantagem: 
§  A utilização pode se tornar mais complexa do que os 

sistemas centralizados. 



Git 
§  O que é o Git? 

§  Um sistema de controle de versão distribuído 
desenvolvido em 2005. 

§  Inicialmente concebido para o kernel Linux 
§  Muito usado em projetos open-source: github.com 

§  Características: 
§  Concepção simples mas poderosa 
§  Adequado para projetos grandes com muitos arquivos 

e histórico 
§  Eficiente em espaço e recursos computacionais 
§  Suporte para desenvolvimento não-linear 

(“branching”) 
§  Completamente distribuído 



Como funciona 
§  Cada repositório mantém um conjunto de arquivos e 

diretórios. 
§  Podem mudar ao longo do tempo: 

§  Acrescentar/remover arquivos. 
§  Editar o conteúdo 

§  Quando o programador registra uma modificação 
(commit): 
§  Armazena o estado atual de todos os arquivos 

modificados (snapshot). 
§  Para os não modificados: armazena apenas uma 

referência para o estado anterior. 
§  Um repositório Git é uma sequência destes snapshots. 



Ciclo de vida 



Workflow básico 
§  Modificar arquivos no 

seu diretório de 
trabalho. 

§  Selecionar os 
arquivos e adicionar 
snapshots deles para 
sua área de 
preparação. 

§  Fazer um commit, que 
leva os arquivos como 
eles estão na sua 
área de preparação e 
os armazena 
permanentemente no 
repositório. 



Instalação no Windows 
§  Baixe e execute o arquivo exe do instalador a partir da 

página do GitHub: 
http://msysgit.github.com 

§  Após a instalação, tem-se uma versão command line 
(linha de comando, incluindo um cliente SSH) e uma GUI 
padrão. 



Utilização do Git 
§  Escolher a sua identidade 
git config --global user.name "Cesar Couto" 

git config --global user.email 
cesarcouto@iftm.edu.br 

§  Mais configurações (opcionais) 
git config --list 

§  Obter ajuda 
git help 

 

Mais configurações (opcionais) 
git config --list 
Obter ajuda 
git help 



Utilização do Git 
§  Inicializar um repositório local 
mkdir/md my_repo 

cd my_repo 

git init 

§  Criar um diretório my_repo/.git que vai conter a 
base de dados do repositório. 

§  Adicionar arquivos 
git add arquivo1 

git add arquivo2 

§  Podemos também adicionar vários arquivos uma vez: 
git add arquivo1 arquivo2 

§  Os arquivos ficam na área de preparação, necessário 
executar um commit para os registrar no repositório. 

Mais configurações (opcionais) 
git config --list 
Obter ajuda 
git help 



Utilização do Git 
§  Primeiro Commit 
git commit -m "Iniciar o meu repositório" 

§  Modificar arquivos 
§  Depois de fazer as alterações nos arquivos: 

§  Adicionar novamente os arquivos na áreas de 
preparação  

§  Registrar um commit com uma mensagem descritiva 
git add arquivo1 arquivo2 

git commit -m <mensagem> 

 



Utilização do Git 
§  Consultar o estado 
git status  

# estado da área de trabalho e de preparação 

§  Changes to be commited: arquivos modificados que 
vão ser incluídos no próximo commit. 

§  Changes not staged for commit: arquivos 
modificados mas não incluidos no próximo commit. 

§  Untracked files: arquivos que o Git não controla. 



Utilização do Git 
§  Outras consultas 
git diff  

 # listar modificações desde o último *commit* 

git log  

 # Listar o histórico de *commits* 

§  Estes comandos aceitam muitas opções extra; ver 
manual de ajuda: 

git diff --help 

git log –help 

§  Clonando um repositorio local: 
git clone /workspace/my_repo 

 



Repositórios remotos 
§  Em Git todos os repositórios tem a mesma estrutura e 

suportam os mesmos comandos. 
§  Um repositório remoto é apenas um diretório Git que 

está localizado em outro computador. 
§  Para copiar um repositório remoto já inicializado basta 

fazer clone: 
git clone URL-do-repositório-remoto 

§  A URL de um servidor remoto é tipicamente https://... 
ou ssh://...  

§  Obtem-se uma cópia local completa do repositório que 
pode-se acessar e modificar livremente 



Repositórios remotos 
§  Pode-se fazer modificações na copia local dos arquivos 

tal como anteriormente. 
# editar arquivos localmente 

... 

git add arquivo1 

git add arquivo2 

... 

git commit -m "mensagem descritiva..." 

§  Após este comando, está modificação foi registrada 
apenas no repositório local e ainda nada foi enviado ao 
servidor remoto. 



Repositórios remotos 
§  Para enviar os seus commits locais para o repositório 

remoto usa-se o comando push. 
git push 

§  Para receber alterações que outros tenham enviado ao 
repositório remoto usa-se pull: 

git pull 
§  git pull busca os dados do servidor de onde você fez o 

clone originalmente e automaticamente tenta fazer o 
merge dele no código que você está trabalhando 
atualmente. 



Exemplo de um repositório remoto 
§  Copiar um repositório remoto 
git clone https://github.com/cesarfmc/JSClassFinder.git 

§  Criar o arquivo temp/teste.cpp dentro do diretório 
JSClassFinder e adicionar ao repositório 

git add temp/teste.cpp 

§  Commitar 
git commit -m “Nova aplicação teste.cpp” 

§  Mesclar repositório local com o repositório remoto 
git pull 

§  Enviar os commits locais para o repositório remoto 
git push 

 



Desenvolvimento em paralelo 
§  Há várias formas de usar Git com repositórios remotos: 

§  Com um branch único compartilhado por todos os 
desenvolvedores, semelhante ao uso num sistema 
centralizado 

§  Com branches distintos para desenvolvimento 
separado 



Conflitos 
§  Se um commit modificar parte de um arquivo que outro 

desenvolvedor também alterou, o Git vai sinalizar um 
conflito. 

§  O Git não resolve o conflito sozinho; o desenvolvedor 
deve: 
§  Editar os arquivos afetados e mesclar as 

modificações. 
§  Registrar um novo commit de resolução 
§  Enviar a resolução para o repositório remoto 



Exemplo de conflito 
git pull 

# CONFLICT (content): Merge conflict in 
file.txt 

<<<<<<< HEAD:file.txt 

Hello world 

======= 

Goodbye 

>>>>>>> 77976da35a11db4... :file.txt  

 
§   Entre <<<<<< e =====, modificação local. 
§   Entre ====== e >>>>>>, modificação remota. 
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