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Introdução: A informação é algo muito precioso nos dias de hoje, tanto para pessoas
comuns, tanto para empresas e instituições. Uma grande prova de sua preciosidade é
quando se perde uma informação vital ou de extrema importância em algum projeto
pessoal ou profissional, o que muitas vezes gera danos irreversíveis àquele que a tinha
e pode ser provocado propositalmente ou de maneira acidental.
Uma das maneiras para se evitar esse transtorno é a utilização dos chamados Sistemas
de Controle de Versão (SCV), que são ferramentas que guardam versões antigas de
arquivos que podem ser acessadas quando necessário, mesmo após uma exclusão.
Objetivo: Conhecer o funcionamento das ferramentas de controle de versão (Dropbox,
GIT, Mercurial, Subversion, Syncro SVN e Tortoise SVN), bem como suas
características para fornecer informações que ajudem na escolha de uma ferramenta de
controle de versão, conforme as necessidades do cliente. Metodologia: Instalação das
ferramentas de controle de versão (Dropbox, GIT, Mercurial, Subversion, Syncro SVN
e Tortoise SVN) nos sistemas operacionais mais usados do mercado (Windows,
Ubuntu e Mac OS) para observar diversas características funcionais e não funcionais
das mesmas. Assim será construida uma tabela comparativa que servirá de referência
para escolha da melhor ferramenta dentro de um perfil criado pelo usuário.
 Resultados: Foi criada uma tabela com certas características a serem analisadas nas
ferramentas de controle de versão. A partir dessa tabela, será criado um questionário
para que se possa compreender melhor as necessidades do usuário e auxiliá-lo melhor
na escolha da melhor ferramenta segundo aquilo que precisa.
 Conclusão: Através da tabela comparativa é possível ter argumentos precisos e
contundentes que muito auxiliarão na escolha da melhor ferramenta dentro das
necessidades do usuário.
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