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További problémák

Megesik, hogy van egy Cikk_final.docx egy mappában, és egy másik
Cikk_final.docx egy másik mappában. . .

Minden szerzőnek megvan a saját névadási ízlése. . .
. . . de mégis előfordulhat, hogy ketten egymástól függetlenül ugyanazt a nevet
biggyesztik független változatokra.
Aki nem töröl, az belefullad a szemétbe; aki töröl, az időnként olyat is töröl,
amit nem kéne.
És mindez csak egyetlen nyomorult DOCX – miközben az a tipikusabb helyzet,
hogy forrásfájlok és egyebek böszme kollekcióját kéne egységesen kezelni. . .
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Megoldás: GIT

Önkényes nevezgetés helyett globálisan egyértelmű azonosítót rendelhetünk egy
változathoz, ha összesítve hash-eljük a fájlok tartalmát (és neveit).

Hash
Olyan függvény, ami tetszőleges méretű adathalmazokból kezelhető méretű (pl. 160
bites) eredményt számol, de különböző bemenethez szinte biztosan különböző
kimenetet rendel.

A hash-ek (pl. 2cde51fbd0f310c8a2c5f977e665c0ac3945b46d) számítógép
számára nagyon kényelmesek, de emberileg kezelhetetlenek. . .
Minden egyes változathoz (commit) társítunk egy szöveges leírást (commit
message) és egyéb metaadatokat (ki készítette, melyik korábbi változatnak a
továbbfejlesztése stb.), hogy a rendszereink a hash mellett megjeleníthessék
ezeket az olvasható adatokat is.
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Implementációs részletek

Hogyan biztosíthatjuk, hogy egy hash-hez ne kötődjön többféle
leírás/metaadat?

A hash kiszámolásakor fájltartalom mellé odatesszük a metaadatokat is.

Ha egy projekten sokan dolgoznak, rengeteg változat keletkezik: például a linux
kernelen 1.169.199 db commit, a LLVM projekten pedig 453.695 db commit van.
Ezek a változatok nagyon hasonlítanak egymásra, így egy specializált
adatbázisban (repository) nem túl sok helyet foglalnak: például az LLVM
forráskód (modern) változatai 1,6 gigabájt körül vannak, de a tömörített
formában a négyszázezer változat együtt is elfér

két gigabájton.

A git kettős feladatot lát el: kezeli a repository adatszerkezeteit és a hash
mellett barátságosan megjeleníti a leírást és más olvasható adatokat.
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forráskód (modern) változatai 1,6 gigabájt körül vannak, de a tömörített
formában a négyszázezer változat együtt is elfér két gigabájton.
A git kettős feladatot lát el: kezeli a repository adatszerkezeteit és a hash
mellett barátságosan megjeleníti a leírást és más olvasható adatokat.
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Alapkérdés

mindenkinek:
fájlnév (Cikk2_final.docx és tsai)

automata rendszereknek:
egyértelmű hash
embernek:
olvasható leírás (commit message) és metaadatok

Gép számolja

Mit írjunk ide?
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Minek nevezzelek?

A fájlnevek rövidek; a git commit message-ben viszont bőven van helyünk egy
változat meghatározására. . .

egy nagy projekten számtalan releváns tulajdonság van (támogatja-e az X
funkciót, javítva van-e az Y bug stb.)
és a gyakorlatban is (szó szerint) milliónyi változatot tárolunk

Hogyan jelöljük ki érthetően, hogy melyikre gondoltunk?

Ez a változat olyan, mint az a változat, de

szülő (parent commit) hash
metaadatként tárolva

apró betűs rész: commit lehet szülő nélküli (initial) vagy több szülővel rendelkező (merge) is

8 19
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Kitérő: show/apply/rebase

Commit
Egy git commit objektum mappaszerkezetbe rendezett fájlokból (tree és blob
objektumokból) és hozzájuk társított metaadatokból (message, author, parent
commit stb.) áll, amelyeket egyértelműen azonosít a belőlük számolt SHA-1 hash.

9 19
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objektumokból) és hozzájuk társított metaadatokból (message, author, parent
commit stb.) áll, amelyeket egyértelműen azonosít a belőlük számolt SHA-1 hash.

Legalábbis ez a formális definícó; de a gyakorlatban a git tud olyat, hogy. . .
show megjeleníti a különbségeket egy commit tartalma és a szülőjének a

tartalma között (ide ez be lett szúrva, ott az módosítva lett stb.)

apply egy bizonyos commitból kiindulva alkalmaz egy patch fájlt (ide szúrd
be ezt, onnan töröld azt stb. utasítások listája)

rebase egy A commitból (aminek P a szülője) csinál egy B commitot, aminek Q
a szülője, de a többi metaadata megmarad, a fájlok között pedig
diff(P,A) = diff(Q,B) érvényesül
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. . . és így sokan úgy tekintik, hogy A és B lényegében ugyanaz a commit, ami
módosításokból + metaadatokból áll és az egyik szülőről áthelyezhető a másikra

apró betűs rész: a rebase csak akkor sikeres, ha P és Q eléggé hasonlít egymásra
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Commit message felépítése

A commit message tetszőleges utf-8 szöveg lehet, akár kisregényt is írhatunk

. . . és ez néha hasznos is, ha a változtatásnak kacifántos okai és hatásai vannak
(az X kedvéért átírtuk az Y-t, és erre a Z alrendszer úgy fog reagálni, hogy. . . )

. . . de amikor egyszerre sok commitot akarunk listázni, akkor nem férnek el a
teljes leírások

⇒ a commit üzenet hagyományosan címre (title, < 40 karakter) és törzsre (body)
bontható, amelyeket egy üres sor választ el

! üres sor nélkül csúf a git log --oneline és hasonló parancsok kimenete
. . . és az author mezőben örökkévalóságig látható lesz, hogy ki volt a ludas

10 19
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Ki olvassa a commitot?

Tapasztalataim szerint a commit historyt a következő esetekben ássák elő az
emberek (YMMV):

Mi törte el a teszteket?? – utolsó 3-5-10-20 módosítás átvizsgálása, hogy
okozhattak-e egy bizonyos tünetet

⇒ lényeges infók: melyik alrendszerhez kötődik, mit nem változtat?
Tekervényes kód értelmezése – bányászat az őstörténetben

⇒ lényeges infók: miért lett hozzáírva/módosítva/törölve? (sajnos sokszor
hiányzik, de minden morzsája értékes)
git blame – ki követte el ezt és mikor?

⇒ lényeges infók: commit author, date metaadatok

11 19
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okozhattak-e egy bizonyos tünetet

⇒ lényeges infók: melyik alrendszerhez kötődik, mit nem változtat?
Tekervényes kód értelmezése – bányászat az őstörténetben

⇒ lényeges infók: miért lett hozzáírva/módosítva/törölve? (sajnos sokszor
hiányzik, de minden morzsája értékes)
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1 Verziókezelés

2 Commit üzenetek

3 Címadás

4 A leírás törzse



Címadás – a jó

terjedelem: a dokumentáció < 40 karaktert ajánl, sokkal több nem látható jól

legyen érthető és megjegyezhető egy ember számára (a gépnek ott a hash)
adja át, hogy nagyjából mit csinál a commit (részleteket a body tisztázza)
szokásos formátum: ⟨ige⟩ + ⟨tárgy⟩ + ha kell, ⟨helyhatározó⟩

példák: (zárójelben karakterszám)

Support address translation through select instructions (55)
Fix incorrect API usage in RewritePatterns (42)
Add tests for combining mask with shuffles (42)
Remove omp prefix of test files in OpenMP Lower (47)
Rewrite how indent is reduced for compacted namespaces (54)
Revert "⟨hibás commit címe⟩" – git revert ilyet generál
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Címadás – a rossz

Revert "Revert ". . .""

⇒ megéri kézzel átírni olyasmire, hogy Re-apply ". . ."
Fix failing testcase

⇒ milyen teszteset?, ez kb. olyan, mintha egy fantasy regénynek az lenne a címe,
hogy "Fantasy regény"
Fix BUG-37196 (és más követhetetlen azonosítók)

⇒ a bug report / taszk ID-t hasznos linkelni, de nem a címsorba való, mert aki
csak egy rövid összefoglalót akar látni, annak semmit sem ér

. . . ennél sokkal jobb egy Fix bug in ⟨XY alrendszer⟩, még akkor is, ha öt éve
már volt egy ugyanilyen című commit (úgyis a commit ID-nak kell egyedinek
lennie)

13 19
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Címadás – a csúf

foo

⇒ LLVM repóba nemrég bekerült egy commit ilyen üzenettel; nem irigylem a
szerzőt, aki git squash ügyetlen használata után véletlenül publikálta ezt
Fix testcases in foobar_baz – egy olyan commiton, ami valójában új
teszteket ad hozzá a rendszerhez (és más hazugságok)

⇒ a formailag kellemes, de félrevezető állításoknál még a betűsaláta is jobb
törzzsel egybefolyó cím (ha a cím után nincs üres sor, az egész törzset is
címként kezeli a git)
invalid Unicode, control karakterek, zäłgø, és egyéb nyalánkságok
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Tagek

Nagyobb projekteken hasznos lehet a commit alaptulajdonságait a címsorba
beszúrt hagyományos tagekkel jelezni:

NFC: – non-functional change, kommentek, tesztek stb. javítása (LLVM)
mailmap: – email-címek listájának a frissítése (linux kernel repository)
[X86], [libc++], [clang-tidy], . . . – különböző alprojektekhez tartozó
tagek az LLVM repositoryban (sokfelé van hasonló)
[Spellcheck] – egy időben rendszeresen használtam ad-hoc
általában vagy kettőspont van utána, vagy szögletes zárójelek közé van téve
when in doubt, see git log --oneline
a tagek nagyon hasznosak, ha gyorsan meg kell tippelni, hogy 5-10 friss
módosítás közül melyik törte el a teszteket

15 19
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tagek az LLVM repositoryban (sokfelé van hasonló)
[Spellcheck] – egy időben rendszeresen használtam ad-hoc
általában vagy kettőspont van utána, vagy szögletes zárójelek közé van téve

when in doubt, see git log --oneline
a tagek nagyon hasznosak, ha gyorsan meg kell tippelni, hogy 5-10 friss
módosítás közül melyik törte el a teszteket
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1 Verziókezelés

2 Commit üzenetek

3 Címadás

4 A leírás törzse



A törzs szerepe

a törzs tiszázza azt, amit fontos tudni, de nem derül ki a címből

⇒ tehát egyszerű projektekben gyakran megesik, hogy nincs is szükség törzsre
aki a commit message törzsét olvassa, az általában láthatja azt is, hogy melyik
fájlban mi változott

⇒ tucatnyi forráskódfájl/függvény/. . . felsorolása helyett jobb megnevezni
azoknak a dolgoknak a közös tulajdonságát ("refactor error-handling
functions" / "refactor use of foobar()", "refactor some functions" ha ad-hoc
javítgatás történt)

16 19



A törzs szerepe

a törzs tiszázza azt, amit fontos tudni, de nem derül ki a címből
⇒ tehát egyszerű projektekben gyakran megesik, hogy nincs is szükség törzsre

aki a commit message törzsét olvassa, az általában láthatja azt is, hogy melyik
fájlban mi változott

⇒ tucatnyi forráskódfájl/függvény/. . . felsorolása helyett jobb megnevezni
azoknak a dolgoknak a közös tulajdonságát ("refactor error-handling
functions" / "refactor use of foobar()", "refactor some functions" ha ad-hoc
javítgatás történt)

16 19



A törzs szerepe

a törzs tiszázza azt, amit fontos tudni, de nem derül ki a címből
⇒ tehát egyszerű projektekben gyakran megesik, hogy nincs is szükség törzsre

aki a commit message törzsét olvassa, az általában láthatja azt is, hogy melyik
fájlban mi változott

⇒ tucatnyi forráskódfájl/függvény/. . . felsorolása helyett jobb megnevezni
azoknak a dolgoknak a közös tulajdonságát ("refactor error-handling
functions" / "refactor use of foobar()", "refactor some functions" ha ad-hoc
javítgatás történt)

16 19



A törzs szerepe

a törzs tiszázza azt, amit fontos tudni, de nem derül ki a címből
⇒ tehát egyszerű projektekben gyakran megesik, hogy nincs is szükség törzsre

aki a commit message törzsét olvassa, az általában láthatja azt is, hogy melyik
fájlban mi változott

⇒ tucatnyi forráskódfájl/függvény/. . . felsorolása helyett jobb megnevezni
azoknak a dolgoknak a közös tulajdonságát ("refactor error-handling
functions" / "refactor use of foobar()", "refactor some functions" ha ad-hoc
javítgatás történt)

16 19



Indítékok rögzítése

Nagyon hasznos lehet az okok/indítékok rögzítése:
This functionality was removed because. . .

. . . it is no longer needed after change X.

. . . it breaks testcases test_foo and test_bar.

. . . it causes strange crashes with messages like "[. . . ]".

. . . it seems to be obsolete.
Fontos kiemelni azt is, ha a commit bizonyos részeit más indítékok motiválják:
In addition to these changes, this commit also removes
calculate_foo() because it is unused since 2014.

⇒ enélkül a tisztelt olvasó törhetné a fejét, hogy az a változtatás miért kötődik a
commit többi részéhez!
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Disclaimer

Szintén nagyon hasznos dolog tisztázni azt, hogy mit nem változtat a commit:
This commit only modifies comments and log printout
messages.

This commit only modifies test code.
This commit adds the implementation, but does not enable
the new feature.
This commit adds the --foobar=N flag, but the default value
is equivalent to the old behavior.
ezek (amíg nem hazudnak!) nagyon praktikusak, ha azt kell keresni, hogy melyik
commit okoz egy hibát
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Linkek, referenciák, hivatkozások

Ha a commithoz kötődnek egyéb formálisan kezelt dolgok (taszkok, bug
reportok, code review oldalak stb.), akkor azokat gyakorlatilag kötelező
belinkelni.

Ezeket a linkeket célszerű a commit végén elhelyezni, mert emberileg
követhetetlenek, a gép pedig ott is jól megtalálja.
Ugyanez vonatkozik az automata rendszerek által kezelt "varázsigékre" (például
CI rendszer viselkedésének felülírása).
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