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توجً
اعتفبدٍ اص ایي هطبلت ثشای ثبالثشدى عطخ داًؼ عوْم اعت  ،پظ کبهال سایگبى ثْدٍ ّ ثشای عبیت ؽجکَ دی ثال هبًع
اعت ّ ثشای افشاد دیگش تٌِب ثب رکش ًبم ًْیغٌذٍ هذفْظ هی ثبؽذ.

ًْیغٌذٍ  :دویذسضب پِلْاى
http://crystalweb.ir
info@crystalweb.ir | Pahlavan@day.ir
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هقذهَ:

 - 1استجبط ثب TFS
 - 2ساٍ اًذاصی یک صیش داهٌَ
 - 3تعشیف پشّژٍ
 - 4استجبط ثب Visual Studio
 - 5آپلْد عْسط ثشًبهَ
 - 6چک کشدى ثشًبهَ
 - 7اضبفَ کشدى ُوکبس ثَ پشّژٍ
 - 8ثشسعی کذ ُب ّ استجبط ثب اعضبء تین
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 -1ارتباط با سایت :
اثتذا ّاسد ّة عبیت  https://tfs.visualstudio.comؽْیذ

ثشای ساٍ اًذاصی ً TFSیبص ثَ یک اکبًت دس عبیت  live.comیب اکبًت  hotmailداسیذ دس صْستی کَ یک اکبًت فعبل اص پیؼ
هْجْد داسیذ اص قغوت ّ Sign Inاسد ؽذٍ یب دس صْست ًذاؽتي اکبًت اص طشیق عجبست  Sign up for freeثجت ًبم کٌیذ.
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 -2راي اودازی یک زیر دامىً:
ثعذ اص ًبم گزاسی یک صیش داهٌَ ثَ ًبم دلخْاٍ ثش سّی  New Team Projectکلیک کٌیذ تب یک پشّژٍ جذیذ ایجبد ؽْد.

 -3تعریف پروژي:
دس قغوت ً Project nameبم پشّژٍ خْد سا تعییي کٌیذ ّ تْضیخ هختصشی دسثبسٍ پشّژٍ خْد ثٌْیغیذ دس قغوت Process
 templateگضیٌَ  Microsoft Visual Studio Scrum 2.1سا اًتخبة کٌیذ.
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 Scrumیک الگْسیتن هذیشیت پشّژٍ اعت کَ ثَ ؽوب اهکبى هذیشیت ثِتش پشّژٍ سا هی دُذ.
ثعذ اص عبخت پشّژٍ  ،پشّژٍ ؽوب دس لیغت آخشیي پشّژٍ ُب قشاس هی گیشد ثش سّی ًبم پشّژٍ خْد کلیک کٌیذ تب ّاسد قغوت
ثعذی ؽْیذ.

 -4ارتباط با : Visual Studio
ثشای اتصبل ثَ  Visual Studioثبیذ اص ًغخَ  Visual studio 2012یب اص ًغخَ ُبی  Visual Studio 2010 SP1یب Visual
 Studio 2008 SP1اعتفبدٍ کٌیذ اگش ًغخَ  Visual Studioؽوب هؾخصبت خْاعتَ ؽذٍ سا ًذاؽتَ ثبؽٌذ قبدس ثَ استجبط
ًخْاُیذ ثْد.
ثعذ اص کلیک ثش سّی پشّژٍ ّاسد صفذَ  Dashboardپشّژٍ خْد خْاُیذ ؽذ.
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ثش سّی  Open new instance of Visual Studioکلیک کٌیذ تب ًشم افضاس  visual studioاجشا ؽذٍ ثتْاًذ ثب عبیت استجبط ثش قشاس
کٌذ.

ُوبى طْس کَ دس تصْیش ثبال هؾبُذٍ هی کٌیذ ًبم پشّژٍ دس قغوت ً Homeشم افضاس قشاس گشفتَ اعت
 -5آپلود سورس کد:
 – 5 -1ثبص کشدى : Solution
اص پشّژٍ خْد یک ًغخَ کپی تِیَ کشدٍ ّ فبیل هْسد ًظش سا آهبدٍ ثبسگزاسی ًوبییذ.
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. خْد سا ثبص کٌیذSolution File -> Open Project َ اص طشیق ؽبخVisual Studio ثَ کوک
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:TFS َ ثSolution  – اضبفَ کشدى5 -2
. سا اًتخبة کٌیذAdd Solution to Source Control ٌَ کلیک ساعت کٌیذ ّ گضیSolution ثش سّی ًبم

. سا ثضًیذOK َ سا ّاسد ًوْدٍ ّ دکوSolution ًبم
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 – 5 -3اًتقبل عْسط کذ:
ثش سّی ًبم  solutionکلیک ساعت کٌیذ ّ گضیٌَ  Check Inسا اًتخبة کٌیذ  Visual Studioآهبدٍ هی ؽْد تب  Solutionدبضش سا
هٌتقل کٌذ.

دسّى قغوت  Commentتْضیخ هختصشی ًْؽتَ ّ ثش سّی دکوَ  Check Inکلیک کٌیذ (کبهپیْتش ًیبص ثَ استجبط ایٌتشًت داسد)
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صجش کٌیذ تب  Visual Studioتوبهی آیتن ُب سا هٌتقل کٌذ تب عجبست صیش کَ دس تصْیش هؾخص ؽذٍ اعت ًوبیبى ؽْد.

دس صْستی کَ هی خْاُیذ ثَ صفذَ اصلی پشّژٍ ثبصگشدیذ ثشسّی تصْیش خبًَ کلیک کٌیذ

دس صْستی کَ ثش سّی عجبست  Source Control Explorerکلیک کٌیذ ّاسد قغوت صیش خْاُیذ ؽذ.
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 -6چک کردن بروامً:
دس صْستی کَ ؽوب کذی سا ّیشایؼ کٌیذ  TFSثَ طْس خْدکبس عول چک کشدى کذ سا اًجبم هی دُذ ّ عالهت تیک قشهض
سًگی دس کٌبس عٌذ هْسد ًظش ًوبیبى هی عبصد ثَ هفِْم آى کَ عٌذ هزکْس ّیشایؼ ؽذٍ اعت.

 -6 -1هقبیغَ اعٌبد:
دس صْستی کَ خْاعتبس هقبیغَ عٌذ هْسد ًظش قجل ّ ثعذ اص ّیشایؼ ُغتیذ ثش سّی عٌذ هزکْس کلیک ساعت کٌیذ ّ گضیٌَ
 Compareسا اًتخبة کٌیذ.
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ًشم افضاس ثَ صْست صیجب تغییشات اًجبم گشفتَ سا ًؾبى خْاُذ داد.

دس صْستی کَ هبیل ثَ ثبسگزاسی عٌذ جذیذ ُغتیذ ثش سّی ًبم عٌذ کلیک ساعت کٌیذ ّ گضیٌَ  Check Inسا اًتخبة کٌیذ.
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تْضیخ هختصشی دسثبسٍ ّیشایؼ اًجبم گشفتَ دادٍ ّ ثش سّی دکوَ  Check Inکلیک کٌیذ.

صجش کٌیذ تب اًتقبل اطالعبت ثب هْفقیت اًجبم ؽْد.

 -6 -2هشاجعَ ثَ  Historyعٌذ تغییش دادٍ ؽذٍ:
ثش سّی  Source Control Explorerکلیک کٌیذ
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آیتن هْسد ًظش خْد سا ثیبثیذ ّ ثش سّی آى کلیک ساعت کٌیذ ّ گضیٌَ  View Historyسا اًتخبة کٌیذ
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 -7اضافً کردن ٌمکار بً پروژي:
اثتذا ّاسد صفذَ اصلی ؽْیذ ّ ثش سّی پشّژٍ خْد کلیک کٌیذ

ثشای اضبفَ کشدى ُوکبس کَ تب ُ 5وکبس ثصْست سایگبى اعت هی تْاًیذ ثش سّی گضیٌَ  Manage All membersکلیک کٌیذ
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ثشای اضبفَ کشدى ُوکبس ثَ تین خْد ثش سّی  Addکلیک کٌیذ ّ دس قغوت هشثْطَ آدسط اکبًت ایویل  hotmailسا ّاسد کٌیذ.
ّ ثش سّی دکوَ  Save Changesکلیک کٌیذ.

ایویل کبسثش ثَ لیغت اعضبء تین اضبفَ ؽذٍ اعت
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ثعذ اص اضبفَ کشدى ایویل کبسثش ثَ اعضبء تین ،پغت الکتشًّیکی دبّی لیٌک ّسّد ثَ عبیت ثشای کبسثش فشعتبدٍ هی ؽْد
ثٌبثش ایي کبسثش هْسد ًظش هی تْاًذ ثب ؽٌبعَ کبسثشی ّ سهض عجْس خْد ّاسد عبیت  https://tfs.visualstudio.comؽذٍ ّ اص
قغوت  Browse Allپشّژٍ سا اًتخبة کٌذ
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 -8بررسی کد و ارتباط بیه اعضاء:
دس ایي قغوت ثشای ثِتش دسک کشدى هطلت اص ً 2فش ثَ ًبم ُبی  Adam ّ Peterاعتفبدٍ خْاُین کشد.
 Peterثشًبهَ ای ًْؽتَ اعت کَ هی خْاُذ عجبست  Hello Worldسا چبپ کٌذ اهب اص کبسکشد آى هطوئي ًیغت پظ قجل اص
 Check Inکشدى ّ ًِبیی کشدى پشّژٍ ثش سّی  Request Code Reviewکلیک هی کٌذ تب ًظش  Adamسا ُن ثذاًذ.

ًبم ُوکبس خْد سا اًتخبة هی کٌذ ّ تْضیخ هختصشی دسثبسٍ کبس خْد هی دُذ ّ ثش سّی دکوَ  Submit Requestکلیک هی
کٌذ.
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 Peterاتوبم ّ کٌبسگزاؽتي کبس خْد سا ثَ هبًٌذ ؽکل صیش اعالم هی ًوبیذ ّ ثش سّی دکوَ  Suspendکلیک هی کٌذ ّ هٌتظش
جْاة دّعت خْد هی ًؾیٌذ .تب  Adamثتْاى کذ اّ سا اصالح یب ثبصثیٌی ًوْدٍ ّ جْاثی ثشای اّ ثفشعٌذ.

پبعخ اص طشف :Adam
ّ Adamاسد هذیظ کبسثشی خْد هی ؽْد ّ ثش سّی گضیٌَ  My Workکلیک هی کٌذ.
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عجبست  Peterدس قغوت  Incoming & Outgoingکبهال هؾخص اعت.

 Adamثش سّی عجبست هؾخص ؽذٍ کلیک ساعت هی کٌذ ّ گضیٌَ  Openسا اًتخبة هی کٌذ.
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 Adamقغوتی سا کَ  Peterفشعتبدٍ دسیبفت هی ًوبیذ ّ ثش سّی آى کلیک هی کٌذ.

 Adamثش سّی قغوتی کَ  Peterدس خْاعت ثبصثیٌی اػ سا دادٍ ثْد کلیک ساعت هی کٌذ ّ گضیٌَ

 Add Commentسا

اًتخبة هی کٌذ.
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 Adamپبعخی ثشای ًْ Peterؽتَ ّ تْصیَ الصم سا ثَ اّ گْػ صد هی ًوبیذ ّ ثش سّی  Send Commentsکلیک هیکٌذ.

پبعخ  Adamثشای :Peter
ثعذ اص آًکَ  Peterپبعخ خْد سا اص  Adamدسیبفت کشد ثش سّی دکوَ  Resumeکلیک هی کٌذ تب ثتْاًذ اداهَ پشّژٍ سا اًجبم
دُذ.
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 Peterثشای اداهَ کبس خْد هی تْاًذ گضیٌَ  unshelvedسا اًتخبة کٌذ تب پٌجشٍ هبًٌذ صفذَ پیؾیي ثبص ؽْد تب اّ ثتْاًذ ثَ کبس
خْد اداهَ دُذ.

هْفق ّ پیشّص ثبؽیذ
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