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Sanasto

muutosjoukko (changeset): kokoelma tiedostoihin tehtyjä muutoksia
kommitti (commit): tietovarastoon tallennettu versio tai muutosjoukko
atominen kommitti (atomic commit): kommitti, joka onnistuu joko kokonaan tai ei
ollenkaan, eli kaikki kommittiin halutut muutokset ovat mukana tai kommittia ei
hyväksytä.
kommitoida (to commit) tarkoittaa kommitin tallentamista tietovarastoon
tietovarasto (repository): tallennuspaikka projektin tiedostoille ja niiden historialle
etätietovarasto (remote repository): tietovarasto, joka ei sijaitse omalla koneella,
mutta siihen voidaan ottaa yhteys
vetää muutoksia (to pull) tarkoittaa kommittien hakemista etätietovarastosta, mo-
nissa ohjelmissa myös niiden yhdistämistä paikalliseen haaraan
työntää muutoksia (to push) tarkoittaa paikallisen tietovaraston kommittien lähet-
tämistä etätietovarastoon
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1 Johdanto

Tutkielmassa käsitellään versiohallintaa ohjelmistokehityksessä. Tarkoituksena on
selvittää, 1) mitä hyötyjä saavutetaan hajautetulla versiohallinnalla verrattuna kes-
kitettyyn versiohallintaan, 2) millaisia työnkulkuja se mahdollistaa ja 3) millä tavoin
sitä voi ja kannattaa käyttää.

Versiohallinnalla tarkoitetaan sitä, että versioitavan projektin tiedostoista tallen-
netaan tietovarastoon versioita, ja muutoshistoriaa voidaan monella tavalla tarkas-
tella ja hyödyntää. Keskitetyssä versiohallinnassa on vain yksi tietovarasto, kun taas
hajautetussa versiohallinnassa jokaisella kehittäjällä on oma tietovarastonsa.

On paljon ongelmia, joita kutakin varten on olemassa työkalu ratkaisuksi. Tie-
dostot tai osa niiden sisällöstä voivat kadota tai korruptoitua vahingossa tai laitteis-
tovian vuoksi. Myös itse tehtyjä muutoksia halutaan toisinaan perua, jolloin vanhan
version pitäisi olla jossakin tallessa. Jos muutosten peruminen ei ole mahdollista, on
riskialtista tehdä muutoksia. Koko projekti voi sotkeentua ja on suuri työ palauttaa
se ennalleen, jos vanhaa versiota tai muutoshistoriaa ei ole tallessa.

Tiedostoihin tehtyjen muutosten jakaminen kehittäjien kesken on työlästä, jos
ne joutuu lähettämään sähköpostilla tai muistitikuilla. Lisäksi täytyy pysyä perillä
siitä, mitä muutoksia muut ovat tehneet, kuka ne on tehnyt ja kenellä on mikäkin
versio kustakin tiedostosta, tai pikemminkin koko projektista. Myös muutosten syyt
olisi hyvä kirjata ylös, sillä jälkeenpäin niitä on vaikea muistaa. Lisäksi jos useampi
kehittäjä muokkaa samaa tiedostoa yhtä aikaa, muutokset joutuu jossakin vaiheessa
yhdistämään. Kaikki tämä on hankalaa ilman asianmukaisia työkaluja.

Näitä ongelmia varten on olemassa varmuuskopiointityökaluja, tarkistussum-
mia, tiedostojen vertailutyökaluja, patch-formaatteja, tiedostonjako-ohjelmia ja tie-
dostojen yhdistämistyökaluja. Versiohallintajärjestelmä kokoaa nämä työkalut yh-
deksi tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Versiohallintaohjelmistot automa-
tisoivat varmuuskopiointia siinä mielessä, että jokainen versiohallintajärjestelmän
tietovarastoon tallennettu versio on varmuuskopio. Hajautetussa versiohallinnassa
myös kokonaisista tietovarastoista on kopioita, jolloin varmuuskopiointi on hyvin
luonnollinen osa versiohallintaa, eikä siitä tarvitse välttämättä erikseen huolehtia.
Myös tiedostojen eri versioiden yhdistäminen on sujuvampaa, sillä versiohistorian
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ansiosta se onnistuu melko usein täysin automaattisesti.
Tutkielma keskittyy hajautettuun versiohallintaan, koska hajautetut versiohal-

lintajärjestelmät ovat viime vuosina kasvattaneet paljon suosiotaan tehokkuutensa
ja joustavuutensa vuoksi. Kun jokaisella kehittäjällä on oma tietovarastonsa, useim-
mat operaatiot voidaan suorittaa paikallisesti ja siksi tehokkaasti. Tehokkuus, riip-
pumattomuus keskustietovarastosta ja mahdollisuus jakaa muutoksia suoraan ke-
hittäjien kesken luovat joustavuutta ja mahdollistavat uusia työnkulkuja.

Koska tutkielmassa keskitytään ohjelmistokehityksen versiohallintaan, esiintuo-
dut esimerkkiohjelmat versioivat hyvin tekstimuotoisia tiedostoja. Binääritiedosto-
jen kohdalla kaikista versiohallinnan ominaisuuksista ei siis ole yhtä paljon hyötyä.

Tutkielmassa selvitetään ensin, mitä versiohallinta tarkoittaa, sekä miten ja mik-
si sitä käytetään. Lisäksi tarkastellaan versiohallinnan historiaa ja selvitetään, mikä
on sen nykytila ja miksi. Näiden jälkeen vertaillaan keskitetyn ja hajautetun versio-
hallinnan ominaisuuksia käytännön kannalta, minkä jälkeen keskitytään hajautetun
versiohallinnan käytäntöihin ja työnkulkuihin. Lopuksi kerron omista kokemuksis-
tani versiohallinnasta.
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2 Versiohallinta

2.1 Yleisesti

Versiohallinta tarkoittaa, että tiedostoista pidetään vanhoja versioita tallessa, jotta
niihin voidaan tarvittaessa palata. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedostot, tai koko pro-
jekti, voidaan palauttaa johonkin aiempaan tilaansa. Versiohistoriaa ja eri versioiden
välisiä eroja voidaan helposti tarkastella. Versioille annetaan automaattisesti nimi
tai tunniste ja niihin liitetään tietoa mm. muutosten tekijästä ja ajasta sekä kuvaus
siitä, miten uusi versio eroaa aiemmasta. Projektista voidaan luoda myös rinnakkai-
sia versioita kehityshaarojen avulla, jolloin projektin kehittäminen useamman käyt-
täjän voimin samanaikaisesti tehostuu. Rinnakkaiset versiot voidaan myöhemmin
yhdistää. [10, 13]

Versiohallinta on varsin hyödyllinen kaikille ohjelmistoprojekteille, mutta erityi-
sesti suuremmissa projekteissa sen tärkeys korostuu. Versiohallinta helpottaa yh-
teistyötä, varmuuskopiointia ja virheenjäljittämistä sekä mahdollistaa muutosten
kumoamisen. Jos esimerkiksi ohjelmassa esiintyvän virheen syy ei selviä, voidaan
palata sellaiseen ohjelman versioon, joka vielä toimii oikein. Tämän jälkeen etsitään
ensimmäinen versio, jossa virhe esiintyy, ja tarkastellaan, millä tavalla kyseinen ver-
sio eroaa edellisestä. Virhe on väistämättä aiheutunut kyseisistä muutoksista ja se
on helppo jäljittää [10]. Varmuuskopiointia versiohallintaohjelmistot automatisoi-
vat siinä mielessä, että jokainen versiohallintajärjestelmän tietovarastoon tallennet-
tu versio on varmuuskopio. Tiedostoja, tai koko projektin, voi palauttaa mihin ta-
hansa aiempaan versioonsa, joka versiohallintaan on tallennettu [7]. Hajautetussa
versiohallinnassa varmuuskopiointi on erityisen luonnollista, koska jokaisella ke-
hittäjällä on oma kopionsa tietovarastosta [7, 15]. Varmuuskopioinnista ei siis tar-
vitse välttämättä erikseen huolehtia, jos projektissa on mukana useampi kehittäjä
tai käytössä on keskustietovarasto.

Versiohallintajärjestelmät voidaan jakaa keskitettyihin ja hajautettuihin järjestel-
miin. Keskitetty versiohallinta tarkoittaa, että versiohistoria ja muu versiohallintaan
liittyvä tieto tallennetaan keskitetysti, eli yhteen paikkaan. Hajautettu versiohallinta
sen sijaan tarkoittaa, että kaikki versiohallintaan liittyvä tieto on tallennettu hajau-
tetusti, eli useampaan paikkaan. Keskitetyssä versiohallinnassa on siis aina keskus-
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tietovarasto, joka sisältää projektin koko historian [7]. Kun käyttäjä haluaa muoka-
ta jotakin tiedostoa, hän hakee sen keskustietovarastosta. Tiedoston muokkaamisen
jälkeen hän voi tallentaa muutokset keskustietovarastoon. Koska tietovarastoja on
vain yksi, kirjoitusoikeus siihen annetaan usein vain tietyille henkilöille [15]. Ne,
joilta oikeus puuttuu, joutuvat lähettämään muutoksensa jollekin, jolla kirjoitusoi-
keus on [6].

Hajautetussa versiohallinnassa jokaisella käyttäjällä on oma kokonainen paikal-
linen tietovarastonsa, joka sisältää projektin koko historian ja kaiken metatiedon
[10]. Kun käyttäjä haluaa muokata jotakin tiedostoa, hän voi avata sen suoraan
omalta koneeltaan. Hän voi tutkia projektin koko historiaa ja tehdä uutta histori-
aa paikallisesti. Muutoksia voi synkronoida suoraan paikallisten tietovarastojen vä-
lillä, joten keskustietovarastoa ei tarvita lainkaan [1, 15], mutta sellaistakin voi hyö-
dyntää [1].

VesaVille

Tero

Paavo

Jonne

Kuva 2.1: Keskitetty versiohallinta

VesaVille

Jonne

Paavo

Tero

Kuva 2.2: Hajautettu versiohallinta

Kuvassa 2.1 on esimerkki keskitetyn versiohallinnan käytöstä. Kuvassa nuolet
kuvaavat, mihin suuntaan projektin tiedostoihin tehtyjä muutoksia siirtyy. Jonnel-
la, Villellä, Vesalla ja Terolla on sekä luku-, että kirjoitusoikeus keskustietovaras-
toon. He voivat hakea keskustietovarastosta tiedostoja omalle koneelleen, muokata
niitä ja lähettää muutokset keskustietovarastoon. Koska tietovarastoja on vain yksi,
kaikki versiohallintaan tallennetut muutokset ovat globaaleja, eli ne näkyvät saman-
tien kaikille [1]. Paavon työnkulku on erilainen kuin muilla: Hän hakee tiedostoja
keskustietovarastosta omalle koneelleen ja muokkaa niitä. Hänellä ei kuitenkaan
ole keskustietovarastoon kirjoitusoikeutta, joten hän joutuu lähettämään muokkaa-
mansa tiedostot jollekin toiselle, kuvan esimerkissä Terolle (katkoviivainen nuoli).
Versiohallinta ei kuitenkaan auta häntä muutosten lähettämisessä, joten hän joutuu
lähettämään tiedostot esimerkiksi sähköpostilla tai muistitikulla. Tero tallentaa Paa-
volta saamansa muutokset keskustietovarastoon. Jos käytetty versiohallinta ei mer-
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kitse versiohistoriaan erikseen, kuka muutokset on tehnyt ja kuka ne on tallentanut
versiohallintaan, on Teron vastuulla merkitä Paavo muutosten todelliseksi tekijäksi
muutoshistoriaan. Esimerksiksi Subversionissa ja CVS:ssä muutoshistoriaan mer-
kitään vain, kuka muutokset on tallentanut tietovarastoon, ei muutosten tekijää [6].
Tekijän voi merkitä kommittiviestiin, mutta versiohallintaohjelma ei sitä kuitenkaan
ymmärrä, vaan käsittää sen osana viestiä.

Kuvassa 2.2 on esimerkki hajautetun versiohallinnan käytöstä. Jonnella, Vesalla
ja Terolla on oikeus lukea keskustietovarastoa ja kirjoittaa sinne. Villellä on oikeus
vain lukea keskustietovarastoa, ja Paavolla ei ole mitään oikeuksia. Myös Ville ja
Paavo ovat kuitenkin mukana kehityksessä, ja heillä on omat tietovarastonsa. Paa-
vo tekee yhteistyötä Teron kanssa, ja hän vetää (pull) muiden tekemiä muutoksia
Teron tietovarastosta, johon hänellä on lukuoikeus. Kun Paavo on tehnyt muutok-
sia, hän voi pyytää Teroa vetämään ne omaan tietovarastoonsa (pull request). Jos
Teron mielestä muutokset ovat järkeviä, hän voi vetää Paavon muutokset omaan
tietovarastoonsa, ja tämän jälkeen työntää (push) sekä omat että Paavon muutok-
set keskustietovarastoon. Ville toimii hieman Paavon tavoin, mutta hän voi vetää
päivityksiä suoraan keskustietovarastosta, ja hänen tekemänsä muutokset päätyvät
keskustietovarastoon Jonnen ja Vesan kautta. Jos käytössä on esimerkiksi Git, jokai-
sessa versiossa on merkittynä muutosten tekijäksi (author) alkuperäinen kommitoi-
ja, riippumatta siitä, kuka kommitin on pushannut keskustietovarastoon [6]. Näin
ollen Paavon ja Villen tekemät muutokset näkyvät versiohistoriassa heidän tekemi-
nään samalla tavalla kuin muidenkin, ilman että siitä tarvitsee erikseen huolehtia.

2.2 Historiaa

SCCS RCS CVS SVN

GNU arch Bazaar

Git

Mercurial

Darcs

1972 1990 20031980

2001

2000

2005

Monotone
Code Co-op

1997

Kuva 2.3: Versiohallintaohjelmia aikajanalla

Ensimmäinen versiohallintajärjestelmä oli vuonna 1972 kehitetty SCCS (Source
Code Control System). Sen kehitti Marc J. Rochkind Bell Labsille. SCCS oli hallitseva
versiohallintajärjestelmä, kunnes Walter F. Tichy julkaisi RCS:n vuonna 1980. RCS
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käsitteli vain yksittäisiä tiedostoja, ei kokonaisia projekteja tai hakemistopuita. Se ei
myöskään mahdollistanut yhteistyötä erillään olevien kehittäjien kesken. [13]

RCS:n puutteet johtivat siihen, että Dick Grune kehitti vuonna 1985 omiin tarpei-
siinsa CVS:n (Concurrent Versions System). CVS muodostui kokoelmasta skriptejä,
jotka automatisoivat RCS:n toimintoja. Myöhemmin Brian Berliner kirjoitti ohjel-
man uudelleen C-kielellä [13], minkä jälkeen Jeff Polk jatkoi kehitystä. Vuonna 1990
julkaistu versio CVS:stä oli ensimmäinen vapaa, avoimen lähdekoodin projekteihin
suuntautunut versiohallintajärjestelmä. [7]

CVS toi versiohallintaan uusia ajatuksia: asiakas–palvelin-mallin, jonkinnäköi-
set haarat, mahdollisuuden muokata samoja tiedostoja samanaikaisesti (ei lukko-
ja) ja hakemistopuiden käsittelemisen kerralla yksittäisten tiedostojen sijaan [13].
Asiakas–palvelin-mallissa kaikki data on palvelimella ja ylläpitäjä huolehtii var-
muuskopioista ja käyttäjien oikeuksista tietovarastoon. CVS tuli hyvin suosituksi
ja siihen perustuivat ensimmäiset usean projektin web-portaalit, kuten SourceFor-
ge [7]. Asiakas–palvelin-mallin ansiosta toisistaan etäällä olevat kehittäjät pystyivät
työskentelemään yhdessä. Toinen seuraus oli, että useimmat CVS-komennot vaati-
vat yhteyttä keskustietovarastoon [13]. CVS oli suosituin versiohallintajärjestelmä
vielä 1990-luvun lopussa [6].

CVS:ssä oli kuitenkin puutteita, sillä se ei tukenut atomisia kommitteja eikä tie-
dostojen siirtämistä [6]. Puutteita korjaamaan julkaistiin vuonna 2000 Subversion
(SVN) ja se tuli erittäin suosituksi avoimen lähdekoodin projekteissa [13, 6].

Seuraava suuri askel versiohallintajärjestelmien kehityksessä oli hajauttaminen.
Ensimmäinen hajautettu versiohallintajärjestelmä oli Reliable Softwaren vuonna 1997
julkaisema Code Co-op, jonka tavoitteena oli mahdollistaa työskentely hajautetus-
ti ilman verkkoyhteyttä [3]. Ensimmäisiä hajautettuja versiohallintajärjestelmiä oli
myös GNU arch, jonka kehittämisen aloitti Thomas Lord vuonna 2001 [13]. Sen
jälkeen avoimen lähdekoodin hajautettuja versiohallintajärjestelmiä on ilmestynyt
useita: vuonna 2003 ilmestyivät Darcs ja Monotone ja vuonna 2005 Git, Mercurial ja
Bazaar.

Darcsin kehitti alunperin David Roundy, joka sovelsi ohjelmassaan laatimaansa
teoriaa muutosjoukoista (Theory of Patches). Monotonen on sen sijaan kehittänyt
joukko kehittäjiä. Bazaarin alkuperäinen kehittäjä on Martin Pool, mutta nykyään
sitä kehittää myös Ubuntu-käyttöjärjestelmän takana oleva Canonical-yhtiö, ja sen
ympärille muodostunut kehittäjäyhteisö.

Git ja Mercurial kehitettiin Linux-ytimen kehitystä varten. Vuoteen 2002 asti Li-
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nuxin kehityksessä ei käytetty lainkaan versiohallintaa, vaan koodimuutoksia lähe-
tettiin patch-muodossa sähköpostin välityksellä kehittäjien välillä [14]. Tämä kui-
tenkin alkoi käydä liian työlääksi Torvaldsille, ja käyttöön haluttiin versiohallinta-
työkalu. Torvalds otti käyttöön BitMoverin kehittämän kaupallisen, hajautetun Bit-
Keeper-versiohallintajärjestelmän [14]. BitMover kuitenkin lopetti BitKeeperin il-
maisversion tarjoamisen vuonna 2005 [13], ja Linuxin kehitystä varten oli kartoi-
tettava muita vaihtoehtoja. Torvalds ei kuitenkaan löytänyt valmista työkalua, joka
olisi riittänyt hänen tarpeisiinsa. Siksi hän kehittikin oman versiohallintajärjestel-
mänsä, jolle hän antoi nimen Git.

Torvalds asetti versiohallintaohjelmalleen useita suunnittelukriteereitä: 1) Pidä
CVS esimerkkinä siitä, mitä ei tule tehdä. Jos ei ole varma mitä tehdä, tulee tehdä
päinvastoin kuin CVS:ssä. 2) Tue hajautettua, BitKeeperin tyylistä työnkulkua. 3)
Varmista, ettei data pääse korruptoitumaan, vahingossa tai tahallaan. 4) Tee ohjel-
masta erittäin nopea ja tehokas. [15] Git täyttää kaikki nämä vaatimukset, ja nyky-
ään yleisestikin oletetaan hajautetun versiohallinnan täyttävän kolme jälkimmäistä
vaatimusta.

Kun BitKeeperin käyttö Linuxin kehityksessä oli lopetettu, myös Linux-kehittäjä
Matt Mackall alkoi kehittää omaa versiohallintajärjestelmäänsä, Mercurialia. Mercu-
rial on hajautettu, hyvin samankaltainen järjestelmä kuin Git. Toteutustapa on kui-
tenkin erilainen [15], esimerkiksi tietovaraston tallennusmenetelmänä on Mackallin
kehittämä revlog-menetelmä.

Nykyisin versiohallinnan tyypillisiä ominaisuuksia ja piirteitä ovat atomiset kom-
mitit ja muutosjoukot (yksittäisten tiedostojen versioinnin sijasta), edistyneet haarat
ja niiden yhdistäminen, tarkistussummat korruption ja tiedon häviämisen estämi-
seksi, tiedostojen uudelleennimeämisten sujuva hallitseminen sekä tiedostolupien
ja symbolisten linkkien versiointi [13].

SVN on suurelta osin syrjäyttänyt CVS:n ja oli vuonna 2009 selvästi eniten käy-
tetty versiohallinta avoimen lähdekoodin projekteissa [7]. Hajautetut versiohallin-
tajärjestelmät kasvattavat kuitenkin suosiotaan [1] ja monet avoimen lähdekoodin
projektit ovatkin siirtyneet SVN:stä tai CVS:stä hajautettuun versiohallintaan [13].
Merkittäviä esimerkkejä hajautettua versiohallintaa käyttävistä projekteista ovat Gno-
me, Perl, Python, X.org ja Mozilla.

Versiohallintajärjestelmien tietovarastoja varten on pystytetty monia portaalisi-
vustoja, Merkittäviä esimerkkejä ovat GitHub, joka tukee Gittiä, BitBucket, joka tu-
kee Gittiä ja Mercurialia, sekä Launchpad, joka tukee Bazaaria.
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2.3 Versiohallintaohjelmien esittelyä ja erityispiirteitä

CVS [5] on keskitetty versiohallintajärjestelmä. Se tallentaa eri tiedostojen versiot
deltojen avulla. Tämä tarkoittaa, että tiedostosta on jossakin kohtaa historiaa sen
kokonainen versio, ja versiohistoriassa jokainen versio sisältää tiedon siitä, kuinka
tiedostoa on muutettu verrattuna edelliseen tai seuraavaan versioon. CVS:ssä tie-
dostojen tuorein versio on aina kokonainen, ja deltojen avulla päästään historiassa
taaksepäin.

SVN [4] on CVS:n pohjalta kehitetty keskitetty versiohallintajärjestelmä. SVN:ssä
kommitit ovat atomisia. SVN:ssä ei ole varsinaista tukea haaroille, mutta niitä voi
luoda tekemällä projektista kopion toiseen hakemistoon tietovaraston sisälle. SVN
ei tee eroa hakemiston ja haaran välillä.

Suosituimmat hajautetut versiohallintajärjestelmät, Git, Mercurial, Bazaar ja
Darcs, ovat ominaisuuksiltaan melko lähellä toisiaan. Tämä näkyy hyvin taulukos-
sa 2.1. Kaikissa on atomiset kommitit, tarkistussummin verifioitu historia ja mahdol-
lisuus muokata historiaa. Bazaaria lukuunottamatta seuraavaa kommittia voi hah-
motella ennen sen tallentamista tietovarastoon. Sekä Gitin, Mercurialin että Bazaa-
rin historiamallia voidaan kuvata suunnatulla asyklisellä graafilla (Directed Acyclic
Graph, DAG).

Git [17] on erittäin nopea versiohallintajärjestelmä. Gitin erikoispiirteenä on in-
deksi (tätä kutsutaan usein nimellä staging area), johon hahmotellaan seuraava kom-
mitti, ennen kuin se tallennetaan tietovarastoon. Git versioi sisältöä, ei yksittäisiä
tiedostoja: jos projektissa on tiedostoja, joiden sisältö on sama, sisältö tallennetaan
tietovarastoon vain kerran, mutta siihen viitataan useamman kerran. Myös kokonai-
set hakemistopuut tallennetaan vain kerran, jos ne ovat identtiset. Git on toteutettu
Unix-tyyliin: se muodostuu monista pienistä ohjelmista, joista kukin tekee yhden
asian hvyin, sekä käyttöä helpottavista skripteistä, jotka hyödyntävät noita pieniä
ohjelmia.

Mercurial [8] on perusperiaatteiltaan samankaltainen kuin Git, mutta toteutus-
tapa on hyvin erilainen [15]. Se perustuu kehittäjänsä Matt Mackallin revlog-tallen-
nusmenetelmään. Mercurialissa on muutosjonomekanismi (Mercurial Queue), joka
vastaa jossain määrin Gitin indeksiä, ja sen avulla voi hahmotella seuraavia kommit-
teja. Mercurialissa kommitteihin voi tarkistussumman lisäksi viitata yksinkertaisesti
kasvavalla tunnusnumerolla. Tunnusnumerot ovat yksikäsitteisiä vain paikallises-
sa tietovarastossa, eli ne ovat erit eri tietovarastojen välillä. Mercurial on toteutet-
tu Pythonilla ja on helposti laajennettava. Mercurialia käyttää esimerkiksi Mozilla-
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Taulukko 2.1: Versiohallintaohjelmien ominaisuuksia
Git Mercurial Bazaar Darcs SVN CVS

hajautettu on on on on ei ei

historiamalli ss mj ss mj mj, ss mj

atomiset kommitit on on on on on ei

verifioitu historia on on on on ei ei

uudelleennimeämiset on on on on on ei

paikalliset haarat on on on/ei on/ei ei ei

stash / shelve on on on on ei ei

historian muokkaami-
nen

on on on on ei ei

kommittien hahmotte-
lu

on on ei on ei ei

ss = Snapshot, eli ”tilannekuva” projektipuusta

mj = Muutosjoukko

projekti.
Darcs [12] on toteutettu funktionaalisella Haskell-ohjelmointikielellä. Se pohjaa

alkuperäisen kehittäjänsä David Roundyn kehittämään teoriaan muutosjoukoista
(Theory of Patches). Darcsin erikoisuuksiin kuuluu myös se, että siinä voi luoda
paikallisesti vain nimettömiä haaroja: kun etätietovarastosta kopioituun haaraan teh-
dään paikallisesti uutta historiaa, kyseinen paikallinen haara poikkeaa etätietova-
raston vastaavasta haarasta. Darcsissa ei voi kuitenkaan tehdä uutta paikallista ni-
mettyä haaraa yhden ja saman tietovaraston sisällä, vaan uusi haara tehdään kopioi-
malla koko tietovarasto.

Bazaar [11] on Ubuntu-käyttöjärjestelmää kehittävän Canonicalin kehittämä oh-
jelma, joka on käytössä Ubuntun kehityksessä sekä Ubuntu-projektin hyödyntä-
mässä Launchpad-portaalissa. Bazaarin kehityksessä on panostettu laajennettavuu-
teen (plugin-arkkitehtuuri) ja graafisiin käyttöliittymiin. Kuten Darcsissa, Bazaaris-
sa haarat ovat klooneja tietovarastosta.
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3 Keskitetyn ja hajautetun versiohallinnan vertailua

3.1 Tehokkuus ja käytännöllisyys

Keskitetyssä versiohallinnassa kehityshaarojen luominen ja yhdistäminen on han-
kalaa [3]. Haarojen luomisessa hankaluuksia aiheuttaa se, että kommitit ja haarat
(eli koko versiohistoria) ovat julkisia ja globaaleja. Julkisuus ja globaalius johtuvat
siitä, että käytössä on vain keskustietovarasto, johon haaran tai kommitin voi tal-
lentaa. Jotta haara ei olisi julkinen, tietovarastossa täytyisi olla näkyvyydenhallin-
taa. Haarat olisivat kuitenkin edelleen globaaleja. Globaaliuden takia suurissa pro-
jekteissa tietovarasto on täynnä haaroja, jolloin vapaita ja järkeviä haarojen nimiä on
vähemmän käytettävissä [15].

Se, että keskitetyssä versiohallinnassa muutosten tallentaminen tietovarastoon
julkaisee muutokset heti, mutta hajautetussa tallentaminen ja julkaiseminen tapah-
tuvat erikseen, on iso ero keskitetyssä ja hajautetussa versiohallinnassa [10, 15]. Kes-
keneräisen tai eksperimentaalisen työn tallentaminen versiohallintaan on riskialtis-
ta, koska jos haara menee rikki, se menee globaaliuden ansiosta rikki kaikkien kehit-
täjien kannalta. Lisäksi julkisuuden takia kaikki näkevät heti kuka haaran on rikko-
nut. Kehittäjät tuskin haluavat rikkoa julkista haaraa tai menettää kasvojaan. Tämän
vuoksi saatetaan tehdä kehitystyötä ilman versiohallintaa, pitkään ja (toivottavasti)
huolella, kunnes uskalletaan julkaista, mitä ollaan tehty. Toinen vaihtoehto on, että
kommitit julkaistaan nopeammin ja seurauksena haara on usein sellaisessa kunnos-
sa, ettei kehitettävä ohjelma edes käänny. Versiohallintaa ei siis hyödynnetä aina ke-
hitystyötä tehdessä, jolloin työ vaikeutuu. Lisäksi kommitit paisuvat suuriksi. Usein
tämä tarkoittaa sitä, että samaan kommittiin on tallennettu toisiinsa liittymättömiä
muutoksia, jolloin muutosten hallitseminen ja muutoshistorian tutkiminen vaikeu-
tuu. Mitä suuremmiksi kommitit paisuvat, sitä lähempänä ollaan tilannetta, jossa
versiohallintaa ei hyödynnetä ollenkaan.

Haarojen yhdistäminen keskitetyssä versiohallinnassa on vaikeaa, koska se täy-
tyy tehdä keskustietovarastossa. Yhdistäminen häiritsee muiden kehittäjien työtä,
ja se onkin mielellään saatava kerralla tehtyä, ettei haara jää epämääräiseen tilaan.
Apuna voisi periaatteessa käyttää väliaikaista haaraa, jossa ristiriidat voi selvittää,
mutta sillä välin päähaara ei saisi muuttua, jotta väliaikaisen haaran yhdistäminen
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siihen onnistuisi sujuvasti. Lisäksi, jälleen kerran, yhdistämisen ajan tarvitaan verk-
koyhteyttä. Näistä syistä erityisesti useampien yhdistysten tekeminen yhtäaikaa on
todella vaikeaa keskitetyssä versiohallinnassa ja suurissa projekteissa vaatii myös
paljon resursseja tietovarastopalvelimelta.

Koska haarat ovat keskitetyssä versiohallinnassa niin hankalia, uusien ominai-
suuksien kokeileminen vapaasti vähenee. Jos kokeilua varten ei tee uutta haaraa,
sen voi toteuttaa päähaarassa tai ilman versiohallintaa. Ensimmäisessä tapaukses-
sa päähaaran historia menee sotkuiseksi, erityisesti, jos myöhemmin halutaankin
perua kokeiltua koodia. Erityisesti keskitetyssä versiohallinnassa kokeiluja päähaa-
rassa halutaan välttää, koska kommitit julkaistaan samantien.

Hajautetussa versiohallinnassa kommitit tehdään paikallisesti, jolloin versiohal-
linta tukee kehitystyötä aina ja kokeilut voi tehdä eristetysti erillisissä haaroissa ja
yksityisesti [15]. Kun jotain saadaan valmiiksi, historian voi halutessaan vielä siis-
tiä, ennen kuin julkaisee mitään. Toisaalta muutokset voi myös kokonaan hylätä, jos
työ epäonnistuu, eikä epäonnistuminen tule julki.

Keskitetyssä versiohallinnassa ne, joilla ei ole tietovarastoon kirjoitusoikeutta,
eivät voi hyödyntää versiohallintaa luomatta omaa tietovarastoa käsin. Esimerkiksi
Python-projekti on korostanut tämän olevan suuri ongelma keskitetyssä versiohal-
linnassa [3]. Yhteys keskustietovarastoon on kriittinen: työnteko katkeaa kun yh-
teys keskustietovarastoon katkeaa [3, 7]. Ilman yhteyttä keskustietovarastoon kes-
kitetyssä versiohallinnassa ei voi tehdä juuri muuta kuin muokata niitä tiedostoja,
jotka ovat jo omalla koneella. Muutoksia ei kuitenkaan voi tallentaa versiohallin-
taan, eikä aiemmista versioista voi hakea tietoa, ennen kuin yhteys on taas kunnos-
sa. Myös haarat tarvitsevat yhteyttä keskustietovarastoon, joten niitä ei voi käyttää
kun yhteyttä ei ole, ja silloinkin kun yhteys on, ne ovat hitaita.

Hajautettu versiohallinta tarjoaa monia etuja. Yksi tärkeimmistä on, että käyttä-
jät voivat tehdä töitä ilman yhteyttä keskustietovarastoon [13, 7]. Useimmat versio-
hallinnan toimenpiteet ovat myös nopeampia, koska ne voidaan tehdä paikallisesti
[15, 13]. Tämä korostuu silloin kun käytössä ei ole hyvin nopeaa verkkoa. Hajaute-
tussa versiohallinnassa ei ole yhtä tietovarastoa, jonka tuhoutuessa menetettäisiin
kaikki historia [13, 7, 15]. Koska jokainen tietovarasto sisältää koko historian ja kai-
ken metatiedon, kehittäjät voivat jakaa muutoksiaan suoraan keskenään ilman kes-
kustietovarastoa [15, 10]. Tämän ansiosta hajautettu versiohallinta on joustava ja
mahdollistaa hyvin monenlaisia työnkulkuja.

Hajautetun versiohallinnan heikkoudeksi on mainittu sen monimutkaisuus. Var-
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sinkin Git herätti monissa tällaisia tuntemuksia sen kehityksen ensimmäisinä vuosi-
na, mikä saattoi kuitenkin johtua siitä, että silloin sen käyttöliittymä oli vielä hyvin
monimutkainen. Keskitettyjen versiohallintaohjelmien yksinkertaisuus johtuu siitä,
että ne mahdollistavat vain yhden yksinkertaisen työskentelymallin: on yksi tieto-
varasto, johon muutokset aina tallennetaan. Haaroja pyritään välttämään, jolloin ti-
lanne edelleen pysyy yksinkertaisena.

3.2 Soveltuvuus erilaisiin projekteihin

Keskitetyssä versiohallinnassa on karkeasti yksi työnkulku: Kaikki kehittäjät tallen-
tavat muutokset yhteen tietovarastoon. Tämä asettaa selviä rajoituksia soveltuvuu-
delle erilaisiin projekteihin.

Suuremmissa projekteissa on pystyttävä tekemään töitä yhtäaikaisesti, toisia häi-
ritsemättä. Tämä on mahdollista haarojen avulla. Siksi suurissa projekteissa on tär-
keää, että haaroja voidaan luoda ja yhdistää tehokkaasti ja helposti [9]. Hajautetus-
sa versiohallinnassa haarojen hyödyntäminen on luontevampaa [15, 3], mikä johtuu
siitä, että haarat voidaan luoda ja erityisesti yhdistää paikallisessa tietovarastossa.

Hajautetussa versiohallinnassa myös koodin verifioiminen ja testaaminen voi-
daan suorittaa eristetysti, toisia häiritsemättä, erillisessä tietovarastossa [15]. Mitä
tahansa operaatioita voidaan tehdä toisia häiritsemättä, mikä on etu myös tutkijoil-
le, jotka haluavat analysoida tietovaraston historiaa [1].

Keskitetty versiohallinta sopii projekteihin, jotka eivät ole kovin suuria ja joissa
ei ole suurta tarvetta yhtäaikaiselle kehitykselle. Sen sijaan hajautettu versiohallinta
sopii kaikenlaisiin projekteihin, koska se mahdollistaa hyvin monenlaiset työnkulut,
ei ainoastaan keskitetystä versiohallinnasta tuttua työnkulkua. Hajautetussa versio-
hallinnassa on mahdollista järjestää kehittäjäverkosto, jossa kehitys tapahtuu luotet-
tavasti vaikka projektissa olisi suuri määrä yhtäaikaista kehitystä. Tällaiset kehittä-
jäverkostot syntyvät luonnollisesti avoimen lähdekoodin projekteissa, mutta myös
suljetuissa projekteissa tällaisen työnkulun järjestäminen onnistuu.

3.3 Git ja hyökkäys Linuxin kotisivuille

Linux-ytimen kotisivuille murtauduttiin elokuussa 2011. Tunkeutuja sai haltuunsa
pääkäyttäjän oikeudet, ja sivuston ylläpitäjiltä meni kaksi viikkoa huomata, että si-
vuston palvelimille oli tunkeuduttu. Hyökkäys ei kuitenkaan ole huolestuttava sii-
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nä mielessä, että Linux-ydintä ei ole voitu kopeloida, ja ytimen kehitys ei myöskään
estynyt hyökkäyksen takia. [2] Mutta miten Linux-kehittäjät voivat olla varmoja, et-
tä ytimen koodia ei ole salakavalasti muutettu, ja kuinka kehitys on jatkunut hyök-
käyksestä huolimatta? Vastaus löytyy versiohallinnasta ja hajautetusta työskentely-
mallista.

Linux-ytimen kehityksessä käytettävä versiohallinta on Git. Git tarkistaa sään-
nöllisesti versioimansa datan korruption varalta tarkistussumman avulla. Kaikki
tiedostot ja hakemistopuut historioineen on suojattu korruptiolta: jos yksi ainoa
merkki mistä tahansa tiedostosta, missä tahansa versiossa muuttuisi, tarkistussum-
mat muuttuisivat ja Git huomaisi asian heti. [15, 2]

Jos Linux-ytimen tietovarastoa kernel.orgissa muutettaisiin, kehittäjät huomaisi-
vat omaa paikallista tietovarastoaan päivitettäessä, että tietovarasto on korruptoitu-
nut [2]. Ainoa tapaus, jossa Git ei soittaisi hälytyskelloja, olisi jos koodia muutettai-
siin Gitin ehdoin eli tallentamalla kommitti tietovarastoon. Tämä tietenkin havait-
taisiin heti, ja lisäksi tiedettäisiin täsmälleen, miten koodia olisi muutettu.

Sen lisäksi, että ytimen tiedetään olevan kunnossa, myös sen kehitys on jatkunut,
sillä kernel.org-sivusto on vain jakelupiste Linuxille. Koska kernel.org-sivusto on
hyökkäyksen seurauksena ollut pois käytöstä, Torvalds kopioi Linux-tietovarastonsa
GitHubiin. Hän muistutti Linux-ytimen postituslistalla, että yksi hajautetun kehi-
tyksen tarkoituksista on, ettei mikään paikka käytännössä eroa toisesta [16]:

“But hey, the whole point (well, *one* of the points) of distributed deve-
lopment is that no single place is really any different from any other, so
since I did a github account for my divelog thing, why not see how well
it holds up to me just putting my whole kernel repo there too?”

Linuxin kotisivuille murtautuminen ja se miten siitä selvittiin, on konkreettinen
osoitus siitä, kuinka hyödyllinen hajautettu versiohallinta voi olla. Se on myös osoi-
tus tarkistussummien tärkeydestä versiohallintaohjelmissa.
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4 Käytännöt ja työnkulut

4.1 Hajautetut työnkulut

Linux-ytimen kehitys tarjoaa hajautetusta työnkulusta hyvän esimerkin. Torvald-
sin johtama Linuxin kehittäjäyhteisö muodostaa eräänlaisen luottamusverkoston
(Network of Trust): Torvaldsin tarvitsee luottaa vain 5–15 kehittäjään, joilta vetää
muutoksia. Hän voi jättää muut haarat huomiotta, sillä hänen luottamansa 5–15 ke-
hittäjää vetävät muutoksia omilta luottohenkilöiltään. Näin muodostuu laaja ver-
kosto, jossa kenenkään ei tarvitse tuntea kuin joitakin muita kehittäjiä. Tämä vastaa
kuvassa 4.1 esitettyä diktaattori ja luutnantit -työnkulkua. Torvaldsin mukaan tämä
on hyvin luonnollinen tapa tehdä töitä, näin ihmiset toimivat. Tällainen verkosto on
myös teknisesti helppo toteuttaa. [15]

Diktaattori

(dictator)

"Virallinen"

tietovarasto

Luutnantti

(lieutenant)

Luutnantti

(lieutenant)

Kuva 4.1: Diktaattori ja luutnantit -työnkulku

Kuvassa 4.1 on esitetty diktaattori ja luutnantit -työnkulku. Tämä työnkulku
muodostuu ikään kuin useammasta yhdistäjä-työnkulusta (selitetty jäljempänä). Dik-
taattori yhdistää luutnanttien haarat ja luutnantit yhdistävät omien luottokehittä-
jiensä haarat. Luutnantit ovat yleensä vastuussa jostakin tietystä sovelluksen alijär-
jestelmästä tai komponentista. Vain diktaattori kommitoi viralliseen tietovarastoon.
Diktaattori ja luutnantit -työnkulku sopii suuremmille projekteille, joissa voi olla
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mukana jopa tuhansia kehittäjiä.

Yhdistäjä

(integration manager)

Kehittäjä

A

Kehittäjä

B

"Virallinen"

tietovarasto

B:n julkinen

tietovarasto

A:n julkinen

tietovarasto

Kuva 4.2: Yhdistäjä-työnkulku (integration–manager-workflow)

Kuvassa 4.2 on esitetty yhdistäjä-työnkulku. Kuvassa ”julkiset” tietovarastot
ovat julkisia organisaation sisällä, ja ne voivat olla tai olla olematta julkisia koko
maailmalle. Yhdistäjä-työnkulussa on yksi henkilö yhdistämässä muiden kehittä-
jien tekemiä muutoksia. Ainoastaan yhdistäjä kommitoi projektin ”viralliseen” tie-
tovarastoon, josta muut kehittäjät – kuvassa kehittäjät A ja B – päivittävät omat tie-
tovarastonsa. He tekevät muutoksia omissa yksityisissä tietovarastoissaan, kunnes
saavat jotakin valmiiksi. Valmiit muutokset he pushaavat julkiseen tietovarastoon-
sa, ja pyytävät yhdistäjää yhdistämään ne. Vaikka kuvassa kehittäjillä A ja B on erik-
seen yksityinen ja julkinen tietovarastonsa, se ei ole välttämätöntä. Yhdistäjällä voisi
hyvin olla lukuoikeus suoraan niihin tietovarastoihin, joissa kehittäjät varsinaisesti
tekevät kehitystä.

Sekä diktaattori ja luutnantit että yhdistäjä-työnkulku ovat vain esimerkkejä sii-
tä, miten työ voi kulkea. Yhdistäjien ei esimerkiksi tarvitse välittää, vaikka heidän
luottohenkilöillä olisi käytössään oma pieni kehittäjäryhmänsä, joka hyödyntäisi
ryhmän sisäisessä työnkulussa vaikkapa keskustietovarastoa.

Hajautetussa versiohallinnassa muutosten tarjoaja voi selvittää yhdistämisessä
tulevat ristiriidat yhtälailla kuin muutosten vastaanottajakin [15]. Muutosten tar-
joaja tuntee muutokset ja niiden taustalla olevat syyt usein parhaiten itse, joten on
luonnollista, että hän suorittaa yhdistämisen. Tällöin työtaakka pysyy myös parem-
min hajautettuna eikä kasaudu liikaa yhdistäjän harteille.
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4.2 Haarojen vaikutus työnkulkuihin

Haarat helpottavat yhtäaikaista kehitystä. Haarojen avulla voidaan helposti ylläpi-
tää ohjelmistosta julkaistua tai vakaata versiota samaan aikaan kun kehitetään jo
uusia ominaisuuksia [13, 10]. Toisaalta erillisessä haarassa voi myös huoletta ko-
keilla jotakin, mitä ei välttämättä haluta lopulliseen versioon, sillä haara voidaan
myöhemmin hylätä. [15]

Ohjelman suorituskyky vaikuttaa työskentelytapoihin. Tehokkuus on tärkeätä,
mutta on ajateltava, mikä merkitsee. Ei riitä, että haaran luominen on nopeata, myös
yhdistämisen on oltava nopeata ja helppoa [15]. Jos samanaikainen työskentely on
vaikeaa yhdistämisessä ilmenevien ristiriitojen (merge conflict) vuoksi, kehittäjät
alkavat helposti vältellä yhtäaikaista työntekoa ja asettavat lukituksia tiedostoihin
välttääkseen yhdistämisiä [6]. Lisäksi jos haarat ovat hankalia, niitä ei kannata teh-
dä pieniä muutoksia varten. Esimerkiksi CVS:ssä haarojen yhdistämistä pidetään
vaikeana [15].

Kun haaroja yhdistetään tarpeeksi usein, yhdistämiset ovat pienempiä ja hel-
pompia [10]. Haarojen yhdistäminen voidaan tehdä kokonaan tai osittain automaat-
tisesti riippuen tilanteesta. Hyvin usein yhdistämisessä syntyy kuitenkin ristiriito-
ja, joiden selvittämiseen tarvitaan käyttäjän työpanosta. [9] Yhdistyksen tuloksena
syntynyt uusi versio projektista on joka tapauksessa tarkistettava ja/tai testattava.

4.3 Haarojenkäyttöstrategiat

Topic-haarat (topic-branch) ovat haaroja, joita luodaan uusien ominaisuuksien ke-
hittämistä varten. Topic-haarojen avulla eri kehitystehtävien muutokset voidaan
pitää erillisinä toisistaan ja päähaarasta, kuten kuvassa 4.3. Kuvassa pallurat ovat
kommitteja, ja sana root viittaa juurikommittiin. Aika etenee kuvassa vasemmalta
oikealle. Päähaaran nimi on master, mikä on oletus monissa versiohallintaohjelmis-
sa.

root

master

uusi-ominaisuus-x

Kuva 4.3: Topic-haara

Topic-haarasta on hyötyä esimerksi silloin, kun kesken uuden ominaisuuden ke-
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hittämisen täytyykin korjata jokin ohjelmassa esiintyvä virhe pikaisesti. Kun uusi
ominaisuus on omassa haarassaan, voidaan helposti vaihtaa tilapäisesti päähaa-
raan, korjata virhe, ja palata takaisin topic-haaraan. Tällöin päähaaran historia ei
sotkeennu. Jos uutta ominaisuutta kehitettäisiin päähaarassa, ja ohjelmasta pitäisi
pikaisesti korjata jokin virhe, se ei onnistuisikaan, koska uuden ominaisuuden kehi-
tystyö on kesken, eikä ohjelma välttämättä edes käänny toimivaksi ohjelmaksi. To-
pic-haara on myös helppo hylätä, jos ominaisuus osoittautuu huonoksi, jolloin pää-
haara jää jälleen siistiksi. Toisaalta topic-haarojen ansiosta useampaa ominaisuutta
voi helposti kehittää yhtäaikaisesti. Topic-haarat lisäksi helpottavat uuteen ominai-
suuteen liittyvän koodin arviointia ja katselmointia, koska siihen liittyvät muutok-
set ovat erillään muista muutoksista.

Topic-haara yleensä poistetaan sen jälkeen, kun se on yhdistetty päähaaraan. Tä-
mä ei tarkoita, että haarassa tehdyt kommitit häviäisivät mihinkään, vaan vain ni-
metty viite – kuvassa 4.3 ”uusi-ominaisuus-x” – poistetaan. Haaran historia jää siis
talteen.

Päähaaran yhdistäminen topic-haaraan on melko yleistä. Jos topic-haarassa ke-
hitettävä uusi ominaisuus vaatii paljon työtä, voi mennä pitkään ennen kuin kysei-
nen topic-haara yhdistetään päähaaraan. Jos päähaara etenee sillä välin paljon, to-
pic-haaran yhdistäminen voi muodostua suureksi ja hankalaksi tehtäväksi. Tämän
välttämiseksi päähaara voidaan ajoittain yhdistää topic-haaraan, jolloin yhdistämi-
set ovat pienempiä ja helpompia. Tätä havainnoillistaa kuva 4.4.

root

master

uusi-ominaisuus-y

Kuva 4.4: Päähaaran yhdistäminen sivuhaaraan

Haarassa tehtyjen muutosten tarkastelu ja arviointi on tällaisessa tilanteessa han-
kalampaa, koska historian seassa on päähaaran historiaa. Tämän vuoksi päähaaran
yhdistäminen sivuhaaraan ei ole aina hyvä ajatus, jos sivuhaarassa kehitettyä omi-
naisuutta halutaan tarjota sovellukseen, jota ensisijaisesti kehittää joku muu. Täl-
laisessa tilanteessa sivuhaara voidaan siirtää. Siirron jälkeen sivuhaaran historia on
edelleen erillään päähaaran historiasta, mutta yhdistämisessä ei tule ristiriitoja, kos-
ka ne on selvitetty jo sivuhaaraa siirtäessä.

Sivuhaaran siirtäminen, eli rebase, tarkoittaa että sivuhaara siirretään alkamaan
eri kommitista – usein päähaaran viimeisimmästä kommitista, kuten kuvassa 4.5.
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Siirron jälkeen sivuhaaran historia on edelleen erillään päähaaran historiasta, mut-
ta yhdistämisessä ei kuitenkaan tule ristiriitoja, sillä ne on selvitetty jo sivuhaaraa
siirtäessä. Tällöin päähaaran historiasta saadaan lineaarinen, ellei nimenomaisesti
haluta luoda kommittia, joka yhdistää haarat.

root

master

A B C A’ B’ C’

gui

Kuva 4.5: Sivuhaaran siirtäminen (rebase)

Sanalla rebase voidaan viitata myös muuhun historian muokkaamiseen, kuten
kommittien pilkkomiseen, yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen. Esimerkiksi
ohjelmassa virheen aiheuttaneet ja virheen korjaavat muutokset voidaan yhdistää
yhdeksi kommitiksi. Muutoshistorian muokkaamisessa on syytä muistaa, että jul-
kaistua muutoshistoriaa ei kannata muuttaa. Jos julkaistua historiaa haluaa muoka-
ta, se tulee julkaista uudessa haarassa, sillä muutoin muuttunut versiohistoria häm-
mentää toisia kehittäjiä, joiden tekemät muutokset eivät sovikaan yhteen muuttu-
neen historian kanssa, ja he joutuvat itsekin muokkaamaan historiaa.
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5 Kokemuksia versiohallinnasta sovellusprojekteissa

Oma konkreettinen kokemukseni versiohallintaohjelmistoista rajoittuu Gitin käyt-
töön. Gitin käytön opin alunperin Tietotekniikan laitoksella keväällä 2010 toteute-
tussa Verso-sovellusprojektissa. Projektissa Gittiä käytettiin sovellusta kehittäessä ja
lisäksi sovellus hyödynsi sitä sisäisesti.

Projektissa kehitetyn YouSourcen 1 pohjaksi otettiin avoimen lähdekoodin Gi-
torious-sovellus 2. Joitakin kehitettäviä ominaisuuksia haluttiin tarjota alkuperäi-
seen sovellukseen, mikä tapahtuisi versiohallintaa hyödyntäen. Tässä tuli kuitenkin
myöhemmin ongelmia, koska hyödynsimme kehityshaaroja siten, että tarjottavien
ominaisuuksien kehityshistoriaan sotkeentui oman päähaaramme historiaa. Tämä
ei ollut ongelma suoraan YouSourcen kehittämisen kannalta, minkä vuoksi asia ym-
märrettiin liian myöhään. Jouduimme luomaan monen ominaisuuden historian uu-
delleen tarjotaksemme niitä Gitorioukseen.

Ominaisuuksien historian uudelleen luominen oli työlästä. Kunkin ominaisuu-
den kohdalla haettiin ensin versiohistoriasta lista kaikista ominaisuuteen liittyvistä
kommiteista. Suunnitelmana oli poimia nuo kommitit yksitellen (cherry-pick) uu-
teen haaraan. Tämä oli kuitenkin liian hankalaa, koska kommitteja poimiessa tu-
li hyvin usein ristiriitoja. Lisäksi tällä tavalla kommitteja poimiessa ristiriidat jou-
tuu selvittämään jokaisen kommitin kohdalla erikseen. Kommitteja oli myös pal-
jon, koska koodia oli moneen kertaan korjailtu ja paranneltu. Lopulta tämän vuok-
si selvitimme versiohallinnan avulla, miten ominaisuuteen liittyvät tiedostot olivat
muuttuneet ensimmäisestä kommitista viimeiseen, ja teimme muutokset tiedostoi-
hin käsin.

Verso-projektin jälkeen jäin jatkokehittämään toteutettua YouSource-sovellusta
ja versiohallintataidot syvenivät. YouSourcea kehittäessä olen todennut että on kä-
tevää, kun voi tehdä haaroja paikallisesti, hieman pienempiäkin korjauksia tai omi-
naisuuksia varten. Ominaisuuksiin liittyvän kehityksen, ja haarojen yhdistämisen
voi tehdä eristetysti, jolloin se ei häiritse toisten kehittäjien työtä. Kehityshistorian
siistiminen selkeiksi ja hyvin kuvailluiksi kommiteiksi ennen yhdistämistä päähaa-

1http://yousource.it.jyu.fi/
2http://gitorious.org/
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raan on myös hieno asia, koska seurauksena historiaa on helppo tarkastella, ja sieltä
on helpompi löytää tarvittua tietoa.

Tyypillinen työnkulku YouSourcea kehittäessä on ollut seuraavanlainen: Kun so-
vellukseen tarvitaan uusi ominaisuus tai korjaus, sen kehitystä varten luodaan kehi-
tyskoneella uusi haara (topic-haara). Kun ominaisuus on valmis, se testataan kehi-
tyskoneella, ja lisäksi testipalvelimella, jos ominaisuus on vaatinut suurempia muu-
toksia. Tämän jälkeen haara yhdistetään päähaaraan kehityskoneella. Yhdistämisen
jälkeen sovellus on usein vielä testattu, jos yhdistämisessä on tullut ristiriitoja tai
testaaminen on muuten nähty tarpeelliseksi. Lopuksi päivitetty päähaara pusha-
taan viralliseen YouSource-tietovarastoon.

YouSourcea on aika-ajoin päivitetty yhdistämällä siihen Gitoriouksen päähaa-
raa. Jos edellisestä yhdistämisestä on kulunut enempi aikaa ja yhdistettäviä muu-
toksia on paljon, yhdistäminen on tehty useammassa erässä. Yhdistämistä on hel-
pottanut se, että Git ymmärtää DAG-graafin ansiosta, mitä aiemmassa yhdistämi-
sessä on jo yhdistetty. Tällöin aiemmin selvitettyjä ristiriitoja ei todennäköisesti tar-
vitse selvittää uudestaan.

Toimin teknisenä ohjaajana Judo-sovellusprojektissa keväällä 2010, jonka alku-
taipaleella pidin projektiryhmän jäsenille perehdytysluennon Gitin käyttöön. Pro-
jektissa kehitettiin prototyyppi tutkimusdatan tallennussovelluksesta. Projektiryh-
mä muodosti työnkulkunsa itse ja he päätyivät työnkulkuun, jossa jokaisella kehit-
täjällä oli oma paikallinen dev-haara, jossa kehitys tapahtui. Tämä työnkulku olisi
ollut vaikea toteuttaa keskitetyssä versiohallinnassa, jossa haarat ovat globaaleja.
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6 Yhteenveto

Versiohallintaohjelmia on käytetty jo 1970 luvulta lähtien. Ensimmäiset ohjelmat
versioivat yksittäisiä tiedostoja eivätkä mahdollistaneet tehokasta yhteistyötä. Pian
siirryttiinkin keskitettyyn versiohallintaan, joka helpotti kehittäjien yhteistyötä. Vuo-
sien saatossa on kehitetty monia tärkeitä ominaisuuksia, kuten atomiset kommitit,
kehityshaarat ja korruption estäminen. Yksi tärkeimmistä kehitysaskeleista on kui-
tenkin siirtyminen hajautettuun versiohallintaan, jossa jokaisella kehittäjällä on ko-
konainen kopio tietovarastosta.

Hajautettu versiohallinta tarjoaa monia merkittäviä etuja: versiohallinnan ope-
raatiot ovat nopeita, työtä voi tehdä ilman verkkoyhteyttä, hyvin monenlaiset työn-
kulut ovat mahdollisia ja varmuuskopioita tietovarastosta syntyy osana normaalia
työnkulkua.

Tutkielmassa käytiin läpi versiohallinnan historiaa, hajautetun versiohallinnan
merkitystä sekä sen mahdollistamia työnkulkuja ja käytäntöjä.
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