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● Патрабуюць арганізаванай супольнай працы 
ўсіх суаўтараў (тыпова: 5—10);

● Выкарыстоўваюць вялікую колькасць дадатко-
вых дадзеных
(рысункаў, файлаў з лічбавымі формамі апісання спектраў, 
крысталічных структур, табліц з вынікамі эксперыментаў, 
файлаў з вынікамі праграмнай апрацоўкі эксперыментальных 
дадзеных альбо з вынікамі разлікаў і г.д.);

● Праходзяць праз вялікую колькасць рэдагаван-
няў цягам пэўнага часу (ад некалькіх тыдняў да 
гадоў), некаторыя з якіх могуць радыкальна яе 
змяняць

Навуковыя публікацыі (прынамсі, 
ў галіне хіміі)



  

Праблемы, якія ўзнікаюць пры 
падрыхтоўцы публікацый

Неабходна выконваць
рэзервовае капіраванне

 ўсяго працоўнага каталога

Поўная гісторыя публікацыі
можа займаць заўважную
колькасць месца на дыску

Адсутнасць месца для
 дакладных каментарыяў

 наконт сутнасці зробленых 
зменаў

Пошук па 
гісторыі рэдагаванняў

 становіцца складаным

Бязладнасць абмену дадзе-
нымі, парушэнні сістэмы

 нумарацыі рэдагаванняў 

Рассінхранізацыя гісторыі
рэдагаванняў => гісторыя

 неарганізаваная, яе частка
 — недаступная

Змены дадатковых файлаў
 не заўсёды звязаныя
 са зменамі асноўнага 

Якому рэдагаванню аднаго
 файла адпавядае 

гэтая версія другога?



  

Асаблівасці ў параўнанні з 
задачай распрацоўкі ПЗ:

● Рэдагуюцца пераважна двайковыя дадзеныя;
● Навуковая праца не прадугледжвае сталага 

развіцця, яна канчаецца апублікаваннем;
● Навуковай працы не ўласцівае актыўнае 

галінаванне;
● Роля часткі суаўтараў часта зводзіцца выключна 

да “плённай дыскусіі”;
● Навуковая праца мусіць заставацца закрытай 

да моманту яе апублікавання.



  

Параўнанне цэнтралізаваных і 
размеркаваных СКВ для задачы 

падрыхтоўкі публікацый
Перавагі цэнтралізаванай СКВ:
● Магчымасць ужываць блакіраванне (locking);
● Мадэль працы СКВ прасцей для разумення 

неадмыслоўцамі.

Перавагі размеркаванай СКВ:
● Незалежнасць ад наяўнасці і якасці канала сувязі;
● Большасць аперацый адбываецца лакальна (хутка);
● Наяўнасць бясплатных інтэрнэт-сервісаў для 

закрытых прац (e.g. http://bitbucket.org/)



  

TortoiseHg у кантэкстным меню 
правадніка Windows



  

TortoiseHg Workbench



  

Высновы

● Сістэмы кантролю версій, выкарыстанне якіх 
з’яўляецца тыповым для задач распрацоўкі 
праграмнага забеспячэння, могуць быць 
плённа выкарыстаныя для задач 
падрыхтоўкі навуковых прац да публікацыі, 

● Такое выкарыстанне СКВ мае шэраг 
асаблівасцяў, якія ўплываюць як на выбар 
СКВ, так і на працэс працы з ёй.
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