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  مقدمه
  
  
كدهاي خود را فشرده كرده و آنها را بر  آيا شما هم جزو آن دسته از برنامه نويساني هستيد كه هنوز به ازاي هر نگارش از برنامه، سورس   
در سورس كدهاي دو نگارش اخير برنامه خود ارائه  را از تغييرات انجام شدهاي  مقايسهتوانيد گزارشي  كنند؟ آيا مي ساس تاريخ آرشيو ميا

دانيد فايلي را كه هم اكنون بر روي آن مشغول به كار هستيد در نگارش قبلي آن چه وضعيتي داشته و مقايسه آن با فايل  آيا ميدهيد؟ 
آيا امكان بازگشت سريع و تبديل سورس كدهاي جاري برنامه را به سه نگارش قبل كه از نظر چه موارد و تغييراتي خواهد شد؟  فعلي شامل

دانيد بر روي يك فايل ويژه پروژه  آيا مي داريد؟و بدون خطا تر  شما پايدارتر هستند، بدون اضطراب و تشنج عصبي و با سرعت هرچه تمام
ها بر روي يك  نويس توانيد در يك تيم برنامه نويسي در كنار ساير برنامه آيا مي اند؟ ند و چه تغييراتي را اعمال نمودها چه كساني كار كرده

توانيد همواره آخرين  آيا مي ؟نمائيد ادغامو يا آخرين تغييرات انجام شده را سادگي تداخالت رخ داده را مرتفع  پروژه واحد كار كنيد و به
آيا مكان مجتمعي را جهت نگهداري  پروژه را به سرعت و با دقت تمام به افراد تيم نرم افزاري خود تحويل دهيد؟ نگارش تائيد شده

  هاي مختلف، در سازمان خود داريد؟ كدهاي پروژه سورس
د بلكه يك بايد شو در دنياي برنامه نويسي مدرن استفاده از يك سورس كنترل، نه تنها يك ويژگي محسوب نمي هبه همين جهت امروز   
 Microsoftاند مانند  ها تهيه شده نويس هاي بزرگ در اين راستا جهت استفاده برنامه محصوالت بسياري توسط شركت. رود شمار مي هب

Source Safe  و يا اخيراTeam Foundation Server  . برنامهMicrosoft Source Safe  بداليل بسياري بين برنامه
هاي سنگين آن جهت يك پروژه با بودجه متوسط  بدليل هزينه Team Foundation Serverاني روبرو نشد و ها با اقبال چند نويس

ارائه داده است كه امروزه  SVNيا  Subversionنظيري را به نام  بسيار پخته و بيمجاني ،  يحل راه ،دنياي سورس باز. مناسب نيست
 .شود شناخته ميلينوكس و غيره  ،و تحت سكوهاي كاري مختلف مانند ويندوزا عنوان پرطرفدارترين محصول سورس كنترل در دني هب

TortoiseSVN  يك كالينتSVN شمار آمده و با يكپارچه شدن با  بهWindows Explorer  رابط كاربر گرافيكي را براي
SVN پس از نصب  .آورد جهت كاربران ويندوزي فراهم ميTortoiseSVN توان يكپارچگي  زودني ميبا استفاده از يك سري اف

، يكپارچگي آن با  SVNنصب و راه اندازي  .و غيره دراختيار داشت Visual studioهاي مجتمع توسعه مانند  كاملي را در محيط
محدود به اين مباحث و  دهند موضوعات اصلي كتاب جاري را تشكيل مي عه و همچنين نحوه استفاده از آنهاي مجتمع توس ويندوز و محيط

  .بان يا محيط برنامه نويسي خاصي نيستندز
     
  

  وحيد نصيري
  ۱۳۸۷پائيز 
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 Subversionنصب و راه اندازي  – ۱فصل 
  
  

  مقدمه 
   Subversion هاي  از اين برنامه در بسياري از پروژه .شود يك برنامه كنترل سورس كد است كه توسط جامعه سورس باز پشتيباني مي

  :توان براي آن برشمرد شود كه داليل چندي را مي مي بزرگ دنيا استفاده
  Subversion  اي  ادهمراحل نصب و راه اندازي بسيار س در دسترس است، يهاي مختلف تحت سيستم عامل ،بسيار سريع است و كارآ

و از ساختارهاي  گرفتهت ها صور تمامي عمليات كنترل سورس در اين برنامه توسط فايل .دارد و همچنين استفاده از آن مجاني است
در اين سيستم هيچ  .باشد به همين جهت كپي و تهيه پشتيبان از آن نيز بسيار ساده مي. شود هاي متداول سيستم عامل استفاده مي پوشه

مشكلي (شخصي مالك يك فايل تحت كنترل نبوده و به همين جهت هيچ فايلي جهت استفاده يك شخص خاص در تيم قفل نخواهد شد 
كاري  هاي سخهانجام داده و در حالت يكي سازي ن Subversionمديريت نهايي را  ).مايكروسافت وجود دارد source safeبا كه 

  .)عموما تغيير يك خط مشخص از كد توسط چندين برنامه نويس مختلف( كند ها را گوشزد مي مختلف، تداخل
امكان نصب تمامي مواردي كه در اين فصل بررسي خواهند شد تنها . را مرور خواهيم كرد Subversionنحوه نصب جزئيات در ادامه 

  :توان به آدرس زير مراجعه نمود مي Svn1Clickبراي دريافت . نيز مهيا است Svn1Clickتوسط يك بسته نرم افزاري به نام 
http://svn1clicksetup.tigris.org/ 

مربوطه، مستندات محصول و همچنين ايجاد اولين مخزن ، سرويس )SVN  ،TSVN )TortoiseSVNنصب كار اين بسته    
)repository (ات كاري اما از اين روش در اين كتاب استفاده نخواهد شد زيرا قصد داريم با جزئي. دهد كد را به صورت خودكار انجام مي

عملكرد سيستم نصب شده، بتوانيم به در آينده به مشكلي برخورديم با داشتن درك صحيحي از نحوه اگر مربوطه با دقت آشنا شويم تا 
  .پردازيم هخطايابي آن ب

  
  مايكروسافت SourceSafeنسبت به  Subversionهاي  برتري

  
بر مبناي آن طراحي شده است و برنامه نويس در اينجا هيچگاه نگران قطعي ارتباط  SVNمدلي است كه  offlineدسترسي  •

بعنوان جايگزيني جهت سيستم  Subversionكته را بايد درنظر داشت كه اين ن .شدن نخواهد بود offlineبا مخزن كد و 
 .هايي با گستره جغرافياي بسيار زياد طراحي شده است جهت مديريت پروژه CVS. مطرح است CVSكنترل سورس كد 

سيستم معرفي  مورد نظر را به فايروال portتنها كافي است . بسيار ساده است SVNدسترسي از راه دور به سرور مخزن كد  •
 ).در اين مورد در ادامه بحث خواهد شد(نمود 

 .است تربسيار باال SourceSafeسرعت بارگذاري پروژه در مقايسه با  •
عنوان مالك فايل معرفي نشده و فايلي قفل  ههيچ برنامه نويسي ببه صورت پيش فرض  SVNهمانطور كه عنوان شد در  •

نيز درصورت تمايل  SVNهر چند در  .)ها بايد آنها را قفل كرد يرايش فايلكه جهت و SourceSafeبرخالف ( نخواهد شد
 .ها را قفل كرد توان فايل مي

 .است SourceSafeسرعت همگام سازي پروژه با سرور مخزن كد بسيار باالتر از نمونه مشابه در  •
 ).باره توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد ايندر فصل بعد در (شود  بهتر مديريت مي SVNها در  تغييرنام و يا انتقال مكان فايل •
 .نمايد بسيار ارزشمند بوده و مديريت پروژه را بسيار ساده مي windows explorerبا  TortoiseSVNيكپارچگي  •
امري بسيار ساده است و سوئيچ كردن بين آنها نيز ساده بوده و اثرات  SVNنگارش همزمان از يك پروژه در  ينداشتن چند •

ها كه در طي يك فصل به آن خواهيم پرداخت در  مبحث انشعابات و برچسب( گواري را به همراه نخواهد داشتجانبي نا
SourceSafe شود پشتيباني نمي(. 

http://svn1clicksetup.tigris.org
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هايي هستند كه در صورت  ها برنامه قالب(شود  پشتيباني نمي SourceSafeسمت سرور در ) hooks(هاي  مبحث قالب •
 ).در طي فصلي جداگانه خواهيم پرداختنيز به اين مورد  .شوند وقوع يك رخداد خاص اجرا مي

 .توان يافت مي SVNهاي بيشتري را در مورد  مستندات ، راهنماها و آموزشمطابق آمارهاي موجود،  •
، احتمال تخريب و از كار SourceSafeها، با بزرگ شدن بانك اطالعاتي  مطابق تجربيات كاري بسياري از برنامه نويس •

 .)را در گوگل جستجو نمائيد Visual SourceSafe corruptionبراي مثال ( شود يز بسيار بيشتر ميافتادن آن ن
• SourceSafe تنها تحت ويندوز مهيا است . 
مختصر هاي جديد آن تنها به روز رساني  از طرف مايكروسافت تقريبا خاتمه يافته تلقي شده و نگارش SourceSafeپروژه  •

  .ارائه شد ميالدي ۹۰ دهه است كه درآن نگارش اصلي 
  
  

 )CVS )Concurrent Versions Systemو  SVNمقايسه 
  

• SVN   اساسا بعنوان جايگزيني با طراحي بهتر جهتCVS مطرح شده است.  
• SVN سريعتر است .SVN  در مقايسه باCVS  كند اطالعات كمتري را در شبكه رد و بدل مي. 
اما ). هاي آتي بيشتر بحث خواهد شد در اين مورد در فصل(موجود است  SVNدر ها  ها به فايل امكان الصاق يك سري ويژگي •

CVS  كند و ديگر هيچ ميو مديريت تنها يك فايل را ذخيره. 
• CVS برخالف (كند  ها را مديريت مي تنها فايلSVN ها نيز در آن ميسر است كه مديريت پوشه.( 
• CVS  اي را  و براي مديريت فايلهاي غيرمتني در آن بايد تمهيدات ويژه است جهت مديريت فايلهاي متني طراحي شدهاساسا

 .كند به صورت پيش فرض مديريت هرگونه فايلي را پشتيباني مي SVNاما . فراهم آورد
• CVS  برخالفSVN در . )شود به آن ساختار اتمي نيز گفته مي( كند هايي از نوع همه يا هيچ را پشتيباني نمي تراكنشCVS 

با سرور تعدادي از آنها هماهنگ شده و تعدادي ديگر بدليل وجود تداخالت قابل  ي پروژهها هماهنگ سازي فايلاگر هنگام 
هماهنگ سازي نباشند، پروسه هماهنگ سازي متوقف نشده و اين كار بايد پس از رفع تداخالت مجددا براي باقيمانده فايلها 

يا تصور كنيد كه در حين عمليات هماهنگ سازي با  .د را زير سؤال ببردتواند يكپارچگي مخزن ك صورت گيرد كه اين مساله مي
در  پروسه را برگشت نزده و ،ي از نوع همه يا هيچيها بدليل عدم پشتيباني از تراكنش CVS .سرو، ارتباط با سرور قطع گردد

 .قرار خواهد گرفت امال ناهماهنگ و غيرقابل اطمينانك يوضعيت
با توجه به پشتيباني نكردن از كنترل  CVS( سادگي مهيا است هاي تحت كنترل به يا كپي فايلامكان انتقال و  SVNدر  •

 .)نمايد دهد نيز كنترل نمي ها، تغييراتي را كه در يك پوشه مانند كپي و انتقال و غيره رخ مي پوشه
براي مثال ( توان انجام داد يز مي، بسياري از امور را در حالت آفالين ن file cachingهاي  با توجه به مكانيزم SVNدر  •

  .)Offline diffپشتيباني از 
  
  :توان به آدرس زير مراجعه نمود هايي در اين رديف هستيد مي اگر عالقمند به مشاهده ليست نسبتا كامل و مفصلي درباره مقايسه برنامه   

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_control_software  
  

 SVN و نصب دريافت
  
  :)۱شكل( توان به آدرس زير مراجعه نمود مي SVNجهت دريافت برنامه نصب    

http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_revision_control_software
http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91
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  . subversion.tigris.orgاز سايت  SVNدريافت  -۱شكل 

  
 binding forدر هنگام نصب ( رسد به پايان مي Nextند كليك بر روي دكمه نكته خاصي ندارد و با چ Subversionنصب ابتدايي 

Apache 2.2.x در مسيري دلخواه براي را سپس يك پوشه جديد . )در ادامه در اينباره بيشتر توضيح داده خواهد شد. را انتخاب كنيد
  .بعنوان پوشه مخزن كد ايجاد نمائيد c:\svn-reposمثال در 

سادگي بتوان توسط خط فرمان  هويندوز اضافه نمود تا ب Environment Variablesبرنامه را به  binسير پوشه پس از نصب بايد م
 systemويندوز مراجعه نموده و بر روي گزينه  control panelبراي اين منظور به  .ويندوز در هر جايي از امكانات آن استفاده نمود

  .)۲شكل( كليك كنيد Environment Variablesتخاب كرده و بر روي دكمه را ان advancedبرگه  .دوبار كليك نمائيد
  

  
  .ويندوز Environment Variablesبرنامه به  binافزودن پوشه  -۲شكل 

  
را به  Subversionبرنامه   bin را انتخاب كرده و با ويرايش آن مسير پوشه PATH، گزينه  system variablesدر قسمت    

   ).۳شكل (نمائيد  انتهاي آن اضافه
بنابراين جهت بررسي صحت . شود هاي اخير آن به صورت خودكار انجام مي در نگارش SVNاين عمليات عموما توسط برنامه نصب    

  .را به ترتيبي كه عنوان شد، مالحظه نمود PATHتوان يكبار متغير  عمليات نصب مي
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  .ويندوز  PATHافزودن مسير برنامه به  -۳شكل 

  
  . رسد به پايان مي SVN ابتدايي ينجا كار نصبتا ا
  

  بعنوان سرويس ويندوز SVNنصب 
  
توان اطمينان حاصل نمود كه با هر بار شروع  برنامه موجود است، مي binبعنوان سرويس ويندوز كه در پوشه  svnserveبا نصب    

اجراي دستي برنامه وجود ورود به ويندوز و سپس سيستم جهت ويندوز ، برنامه به صورت خودكار اجرا خواهد شد و نيازي به دخالت مدير 
  :تنها كافي است دستور زير را در خط فرمان ويندوز اجرا نمائيدبدين منظور  .نخواهد داشت

sc create "SVNService" binpath= "C:\Program Files\Subversion\bin\svnserve --service -r 
C:\svn-repos" displayname= "SVNService" depend= Tcpip start= auto 

  
مطابق مسير نصب برنامه توسط شما است و  svnserveبديهي است تنها تغييري كه در دستور فوق بايد ايجاد گردد، اصالح مسير   

يا  SCدر اين دستور ، برنامه . در نظر گرفته شده است C:\svn-reposمسير صحيح پوشه مخزن كد كه در اينجا همچنين اصالح 
Service Control  برنامه استانداري است كه در ويندوزهاي ،NT  مانندXP  ،۲۰۰۳ كار  هو غيره جهت نصب يك سرويس ويندوز ب

در ( در هنگام اجراي دستور فوق بايد دقت داشت كه بين عالمت مساوي و مقدار آن بايد حتما يك فاصله وجود داشته باشد. شود گرفته مي
  .)اجراي دستور فوق نخواهيد شد غيراينصورت موفق به

پس از اجراي آن .  services.msc: براي اين منظور در خط فرمان تايپ كنيد ). ۴شكل (اكنون بايد سرويس نصب شده را اجرا نمود    
اين مورد (قرار داده  automaticرا يافته ، نوع شروع آنرا بر روي  SVNServiceسرويس . گردد هاي ويندوز ظاهر مي كنسول سرويس

تا مطمئن شويم كه پس از هربار روشن شدن رايانه، سرويس مورد نظر ما به ) توسط خط فرمان نصب سرويس پيشتر تنظيم شده است
  .كليك كنيد startو سپس بر روي دكمه گردد  صورت خودكار و بدون دخالت مدير سيستم اجرا مي
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  و تنظيمات مربوطه SVNاجراي سرويس  -۴شكل 

  
  :توان به صورت زير انجام داد حله را با استفاده از خط فرمان نيز مياين مر  

c:\>sc start SVNService 
  

  و ايجاد اولين مخزن كد  TortoiseSVNنصب 
  
براي . كاملي را بر روي مخزن كد خود داشت توان مديريت آن مي  توسط دستورات خط فرمان. رسد تا همينجا به پايان مي SVNنصب    

  :توان دستور زير را در خط فرمان اجرا كرد مي) C:\svn-repos(مخزن كد جديد در پوشه اصلي مخازن يك ي ايجاد مثال برا
svnadmin create c:\svn-repos\test1 

را در خط فرمان  svnadminتوان برنامه  سادگي مي ويندوز قرار گرفت، به PATHبرنامه در  binبا توجه به اينكه پيشتر پوشه   
  .اني كردفراخو

هاي كاربر گرافيكي  ها رابط نويس خاطر سپاري دستورات خط فرمان در دنياي ويندوز آنچنان متداول نيست، برنامه هاما از آنجائيكه ب   
ليست  .باشد مي TortoiseSVNآنها برنامه   اند كه يكي از پرطرفدارترين توسعه داده SVNهاي  مختلفي را جهت استفاده از توانايي

  :توانيد مالحظه نمائيد را در آدرس زير مي SVNهاي  كالينتساير 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients 

  
را  Windows Explorerشمار آمده و قابليت يكپارچگي با  هب SVNهاي  كالينت ترين محبوب يكي از TortoiseSVNبرنامه   

همچنين اكثر . ويندوز قابل دسترسي و استفاده استفايل در يك ليك راست بر روي يك پوشه و يا امكانات آن با ك . باشد ميدارا 
) wrappers(هاي  ، در حقيقت محصور كنندهاند نوشته شدهمختلف ) IDE(هاي مجتمع توسعه  كه براي محيط) add-in(هايي  افزودني
 TortoiseSVNها با استفاده از  ي يك سرور نصب كرده باشيد، كالينترا بر رو SVNهمچنين اگر  .باشند هاي اين برنامه مي توانايي
  .ندارند SVNو نيازي به نصب  توانند از تمامي امكانات سرور مخزن كدها استفاده نمايند مي

  :مراجعه نمود بعدتوان به آدرس  براي دريافت اين برنامه مي
http://www.tortoisesvn.net/downloads  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients
http://www.tortoisesvn.net/downloads
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  .ق، بسته زبان فارسي برنامه نيز قابل دريافت استهمچنين از آدرس فو
جهت يكپارچگي كامل ( است و راه اندازي مجدد سيستمميسر  Nextپس از نصب ساده اين برنامه كه تنها با چند كليك بر روي دكمه   
گزينه ( تنظيمات برنامه باز شوددنبال نمائيد تا صفحه در ويندوز مسير زير را  .رسد ، نوبت به تنظيمات آن مي)windows explorerبا 

settings  با كليك راست بر روي يك پوشه و يا فايل و انتخابTortoiseSVN نيز دردسترس است(:  
Start → All programs → TortoiseSVN → Settings 

  
بان را بعنوان زبان پيش فرض توان اين ز همانطور كه عنوان شد اگر بسته زبان فارسي برنامه را نصب نمائيد، در قسمت تنظيمات مي  

ش يهرچند در اين كتاب جهت آشنايي با يك سري مفاهيم اوليه از زبان انگليسي پ). ۵شكل (منوها و تنظيمات برنامه مورد استفاده قرار داد 
  .فرض استفاده خواهيم كرد

اين ( انتخاب نمائيد svnمديريتي  هاي وشهجهت پرا  svn.بجاي  svn_هستيد گزينه استفاده از دات نت همچنين اگر برنامه نويس    
كنيد، مشكل  هاي جديدتر استفاده مي مشكل ساز است، اگر از نگارش VS.NET 2003و  ASP.NET 1.xهاي  مورد صرفا با پروژه

  .)خاصي وجود نخواهد داشت
  

  
  .  TortoiseSVNتنظيمات اوليه برنامه  -۵شكل 

  
نديد گرفته هايي كه بايد توسط برنامه  مطابق ترجمه فوق، يا فايل(ها  لگوي عمومي ناديدهيا ا global ignore patternدر قسمت    

  :توان موارد زير را اضافه كرد مي) و وارد مخزن كد نشوندشده 
  

"*.dcu *.~* dcu temp *.exe *.zip *.bkm *.ddp *.cfg *.dof *.dsk *.ini *.hlp *.gid *.bmp *.png 
*.gif ~* *.log bin debug release *.map *.chm *.bkf Thumbs.db *.mdb .obj *.elf *.stat *.ddp 
*.bpl *.map *.GID *.hlp *.opt *.dll *.raw *.BIN *.obj *.pdb *.scc Debug Release *.xml obj 
*.~* *.backup *.INI *.ArmLog *.KeyLog *.NanoLog *.Stats *.PreARM *.old *.drc *.*~ 
*.doc *.pdf *.bmp *.jpg *.MRW *.NEF *.ORF *.psd *.X3F __history *.local *.identcache 
*.bak Thumbs.db *.ldb *.dex *.rar DllDcu *.lck CVS cvs *.txt *.TXT *.jdbg *.HLP *.KWF 
*.xls *.cnt *.dsm *.dti *.tmp *.lnk *.cbk *.mes *.suo *.ncb *.user _ReSharper.* [Bb]in obj 
[Dd]ebug [Rr]elease *.aps *.eto" 

   .كنند ، مفيد است يا دلفي كار مي VS.NETموارد فوق جهت كار افرادي كه با    
بحث حساس بودن به كوچكي و بزرگي  بعدبراي مثال الگوي  .بايد دقت داشت كه اين الگوها حساس به حروف كوچك و بزرگ هستند   

  :است پياده سازيحروف را 
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*[Bb][Ii][Nn]  
*[Oo][Bb][Jj]  
*.[Ss][Uu][Oo]  
*.[Cc][Ss][Pp][Rr][Oo][Jj].[Uu][Ss][Ee][Rr]  
*.[Vv][Bb][Pp][Rr][Oo][Jj].[Uu][Ss][Ee][Rr]  
*.[Ww][Ee][Bb][Ii][Nn][Ff][Oo] 

  
  براي ايجاد اولين مخزن كد يك پوشه دلخواه را ايجاد نمائيد، براي مثال  

C:\Repositories\TestRepo  
  
  :)۶شكل (ليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب نمائيد روي پوشه ك  

TortoiseSVN → create repository here 
  

  
  .ايجاد اولين مخزن كد -۶شكل 

  
  :پس از ايجاد مخزن كد، پيغام زير را دريافت خواهيد كرد   
  

  
  .ايجاد موفقيت آميز مخزن كد -۷شكل 

  
  .ات انجام شده بر روي پروژه شما است كه در ادامه به آن معرفي و اضافه خواهد شدتغييرمركزي مخزن كد درحقيقت بانك اطالعاتي 

  :كنند كه ساختار يك مخزن كد بهتر است به صورت زير باشد توصيه مي subversionمستندات رسمي    
/branches/ 
/trunk/ 
/tags/ 

بر روي پوشه مخزن كد ايجاد شده كليك راست كرده و  ،ساختاربراي ايجاد اين . ، توسعه اصلي پروژه رخ خواهد داد trunkكه در پوشه 
  :)۸شكل ( گزينه زير را انتخاب كنيد

TortoiseSVN → Repo-browser 
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  .هاي كاري انتخاب مرورگر مخزن جهت ايجاد پوشه  -۸شكل 

  
را  tagsو   branches  ،trunkو سه پوشه ) ۹شكل (در صفحه مرورگر مخزن گشوده شده، بر روي لينك مخزن كليك راست كرده    

  .ايجاد نمائيد
  

  
  .نحوه ايجاد فولدرهاي جديد در مخزن كدها – ۹شكل 

  
در  trunk خاصي از شامل كپي tagsبراي مثال  .شما استگيري  تصميمايجاد اين ساختار بدين شكل الزامي نبوده و كامال وابسته به 

  :يك زمان مشخص هستند
\-- tags  
  \-- 1.0 Release  
  \-- 1.1 Beta  
  \-- 1.1 Release 

  
فرض كنيد پروژه ما در  .قرار داده و آنرا به مخزن كد ايجاد شده اضافه نمائيم Subversionخواهيم پروژه خود را تحت كنترل  اكنون مي

  :)۱۰شكل ( بر روي پوشه آن كليك راست نموده و گزينه زير را انتخاب كنيد. قرار دارد C:\osl\testPrjمسير 
TortoiseSVN → Checkout 

  

  
  معرفي پوشه پروژه به مخزن كد ايجاد شده -۱۰شكل 
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توان پروژه را به مخزن كد  ، مي)و وارد كردن مسير پوشه پروژهمخزن كد  trunkانتخاب ( ۱۱در صفحه باز شده مطابق تنظيمات شكل 
مواجه  svn_نيم با يك سري فايل مخفي قرار گرفته در پوشه ، اگر به پوشه پروژه مراجعه ك OKپس از كليك بر روي دكمه  .افزود

مراجعه  windows explorerهمچنين اگر به  .باشد مي Subversionخواهيم شد كه نشانگر تحت كنترل بودن اين پوشه توسط 
  ) . ۱۲شكل (كنيم، آيكون اين پوشه نيز تغيير كرده است 

  

  
  پروژه به مخزن كد مراحل معرفي  -۱۱شكل 

  

  
  .است Subversionنمايي از يك پوشه كه تحت كنترل  – ۱۲شكل 

  
ها  جهت افزودن فايل. است Subversionتنها كاري كه تا بدين لحظه صورت گرفته است ، اعالم تحت كنترل قرار دادن پوشه پروژه به 

  )۱۲شكل ( به مخزن كد گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Add 

 

  
  پوشه پروژه به مخزن كدافزودن  -۱۲شكل 

  



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ١٣  

در صفحه ظاهر  ،در صورت نياز. توان كل پوشه را به مخزن كد معرفي كرد يا تنها چند فايل و يا يك يا چند پوشه درون آنرا در اينجا مي  
). Add to ignore list(توان آنها را به ليست موارد صرفنظر شونده اضافه كرد  با كليك راست بر روي هر آيتم مي افزودن فايلها، شده

اند اما  ها به مخزن كد اضافه شده اين تغيير بدان معنا است كه فايل. كنند هاي درون آن تغيير مي پس از اين مرحله آيكون پوشه و فايل
را براي اين همگام سازي روي پوشه پروژه كليك راست كرده و گزينه زير . )اند ذخيره نشده( هنوز همگام با سرور و مخزن كد نيستند

  :انتخاب نمائيد
TortoiseSVN → Commit 

كليك  OKرا وارد كرده و بر روي دكمه ) عموما خالصه تغييرات انجام شده جهت مراجعات بعدي(در صفحه باز شده توضيحاتي معنا دار 
  .)۱۳شكل ( نمائيد

  

  
  .همگام سازي تغييرات پروژه محلي با سرور مخزن كد -۱۳شكل 

  
سپس گزينه نمايش مرورگر . ام شده، به پوشه مخزن كد اصلي مراجعه نموده و بر روي آن كليك راست كنيدجهت بررسي عمليات انج   

توان ليست فايلهاي  ، مي trunkدر اينجا با مراجعه به پوشه ). TortoiseSVN → Repo-browser(مخزن كد را انتخاب نمائيد 
  .افزوده شده به مخزن را مشاهده نمود

  
  :خالصه  بنابراين به صورت

 .ابتدا يك پوشه در مخزن كد ايجاد كنيد •
 .نمائيد Checkoutپوشه پروژه مورد نظر را  •
 ). Addانتخاب گزينه (، فايلهاي مورد نظر يا كل پوشه را به مخزن كد اضافه كنيد  TortoiseSVNبا استفاده از  •
  ). Commit(را به سرور اعمال نمائيد نهايي تغييرات  •
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  دسترسي به مخزن كدتنظيمات سطوح 
  

براي تنظيمات امنيتي و تعيين سطوح دسترسي به آن . ساخته شد \C:\Repositories\TestRepoاولين مخزن كد ما در مسير      
  :بايد فايلهاي موجود در پوشه زير را ويرايش كرد

C:\Repositories\TestRepo\conf  
  

  :ترسي را مشخص كردتوان نوع دس مي svnserve.conf متني با ويرايش فايل
[general] 
anon-access = none 
auth-access=write 
password-db=passwd 
realm=trunk 

  
كاربران تعيين اعتبار . نخواهند داشت كد كاربران تعيين اعتبار نشده هيچگونه دسترسي به مخزن )مطابق تنظيمات فوق( ترتيببه اين    

  .شتشده، دسترسي خواندن و نوشتن خواهند دا
  

اي وجود داشته باشد، در غيراينصورت هنگام اتصال به  هنگام ويرايش اين فايل نبايد پيش از نام يك متغير هيچگونه فاصله :نكته 
  :مخزن با خطاي زير مواجه خواهيد شد

svnserve.conf:12: Option expected   
  

  :)هاي اضافي را حذف نمائيد فاصله( دتوان كاربران مجاز را تعريف نمو مي passwd متني و با ويرايش فايل
[users] 
 user1=pass1 

  .حساس به حروف كوچك و بزرگ هستند ،دقت نمائيد كه در اينجا نام كاربران و كلمات عبور
  
راي مثال ب. اي را براي كاربران تعيين كرد هاي بسيار محدود و ويژه توان دسترسي كه در اين پوشه وجود دارد مي authzبا ويرايش فايل    

  :را داد، براي مثالمشخص  tagبه يك كاربر تنها دسترسي به يك 
[projects:/spreadsheet/tags/release-1.0] 
User1=rw 
User2=r 

  
توان از دستورات خط فرمان زير استفاده  هاي كد مي در مورد سرويس دهي مخزن svnserveجهت بررسي عملكرد  :نكته  
  :مثال وارد كنيد  URLدر صفحه مربوطه بجاي . كمك گرفتتوان  نيز مي repo-browser، و يا از )۱۴شكل (كرد 

svn://localhost/test1 
  .در اين حالت بايد بتوان به مخزن دسترسي داشت  
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  .  svnserveبررسي عملكرد  -۱۴شكل 

  
  هاي كد فعال كردن دسترسي از راه دور به سرور مخزن

  
و يا هر فايروال ديگري (را در فايروال ويندوز  SVNمربوط به  portهاي كد، بايد  اه دور به سرور مخزنبراي فعال كردن دسترسي از ر   

  :شود بررسي مي ۲۰۰۸ل ويندوز سرور در اينجا نحوه انجام اينكار در فايروا. باز نمود) كنيد كه از آن استفاده مي
كليك  change settingsكليك كرده و در صفحه باز شده بر روي لينك  دوبارويندوز در كنترل پنل ويندوز سرور، بر روي فايروال    

  .)۱۵شكل ( را اضافه نمائيد  ۳۶۹۰شماره  portكليك نموده و  add portبر روي دكمه  exceptionsدر برگه . نمائيد

  
  .در فايروال ويندوز جهت دسترسي از راه دور به آن SVNبرنامه  portافزودن   -۱۵شكل 
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، بر روي  portداشته باشند، در صفحه افزودن و يا ويرايش  SVNاي در شبكه شما دسترسي به  هاي ويژه خواهيد تنها رايانه مياگر     
  .ها را وارد نمائيد هاي اين رايانه IPكليك نموده و ليست  change scopeدكمه 

  ) :repo-browserو يا برنامه (زير استفاده نمائيد از خط فرمان اي ديگر در شبكه،  اكنون براي تست اين مخزن كد در رايانه   
svn info svn://Server-IP/test1  

  
  

  سرور مخزن كدهاويندوز امن كردن 
  
بعنوان كاربري كه مجوز اجراي اين سرويس و  local system accountاز   دقت كرده باشيد، SVNاگر هنگام نصب سرويس    

  ). ۱۶شكل (اده شده است برنامه را دارد به صورت پيش فرض استف
  

  
  .SVNكاربري مجاز جهت اجراي سرويس  حسابتعيين  -۱۶شكل 

  
بنابراين . همواره بايد بخاطر داشت كه اين كاربر تنها بايد دسترسي اجراي اين برنامه را داشته باشد و نه هيچ كار ديگري در سيستم    

local system account  هاي سرور دارد، جهت اينكار مناسب نيست بر روي تمامي برنامهبا توجه به اينكه دسترسي كاملي.  
و سپس از آن ) شود با كلمه عبوري قوي كه هيچگاه منقضي نمي(تعريف نموده ) يا شبكه(به همين جهت كاربر جديدي را در ويندوز    

بر روي پوشه اصلي مخزن كد  full controlسي دستر كاربرپس از اينكار بايد به اين  .بعنوان حساب كاربري اين سرويس استفاده نمائيد
. )توان اينكار را انجام داد مي  securityبر روي پوشه مربوطه كليك راست نموده و با انتخاب خواص و سپس مراجعه به برگه ( داده شود

شف شود، با توجه به محدود شدن ك  SVNاما اگر باگي امنيتي در  ،هر چند به ظاهر اين مورد كمي كار مدير سيستم را بيشتر خواهد كرد
  .دسترسي آن، عمال سطح امنيت باالتري را در سيستم و شبكه تجربه خواهيد كرد

  .، بايد يكبار اين سرويس را متوقف و سپس اجرا نمود تا تغييرات انجام شده اعمال شوند SVNپس از تغيير حساب كاربري سرويس   
  
  

 دها از طريق مرورگر وبو دسترسي به مخزن ك Apacheنصب وب سرور 
  
  . را مرور نمائيم  Subversion HTTP Moduleدر ادامه قصد داريم نحوه استفاده از   
  ) :Win32 Binary without crypto(ابتدا وب سرور آپاچي را از آدرس زير دريافت كنيد   

http://httpd.apache.org/download.cgi  

http://httpd.apache.org/download.cgi


 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ١٧  

مايكروسافت  IIS ،اگر پيشتر بر روي سرور ،پس از نصب .هاي برنامه نصاب را بپذيريد يش فرضنصب ابتدايي آن نكته خاصي ندارد و پ   
فايل  ،براي رفع اين تداخل. ، وب سرور آپاچي آغاز به كار نخواهد كرد IISتوسط  ۸۰پورت از را نصب كرده باشيد، با توجه به استفاده 

  :متني زير را ويرايش كنيد
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf 

  
  ). ۱۷شكل (كنيد  startپس از آن سرور را . تغيير دهيد Listen 81را يافته و براي مثال به  Listen 80در آن سطر 

  

  
  .راه اندازي وب سرور آپاچي -۱۷شكل 

  
  :ت آزمودن صحت عمليات نصب وارد كنيدپس از راه اندازي وب سرور آپاچي، در مرورگر وب خود آدرس زير را جه   

http://localhost:81/ 
  .را بايد مشاهده نمائيد It worksپيغام 

مربوط به وب سرور آپاچي  modulesرا يافته و در پوشه  soمراجعه كرده و دو فايل با پسوند  subversionاكنون به محل نصب    
  :اين دوفايل عبارتند از  .كپي نمائيد

C:\Program Files\Subversion\bin\mod_authz_svn.so 
C:\Program Files\Subversion\bin\mod_dav_svn.so 

  :آنها را در پوشه زير كپي كنيد
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\modules 

  
ها را تعيين  شد، نحوه بارگذاري اين ماژول وب سرور آپاچي كه پيشتر در مورد آن صحبت httpd.confاكنون بايد با ويرايش فايل    

  :را گشوده و سه سطر زير را به آن اضافه كنيد httpd.confمجددا فايل  .نمائيم
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so 
LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so 
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so 

  
  :همچنين به انتهاي فايل خطوط زير را نيز اضافه نمائيد

<Location /repos/> 
  DAV svn 
  SVNParentPath "C:\svn-repos" 
</Location> 
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 Locationهمچنين توسط  .اند ها در آن واقع شده هاي كد است كه ساير مخزن مسير اصلي مخزن SVNParentPathدر اينجا    
/repos به تفسير  ، وب سرور قادرURL هايي به شكل زير خواهد شد:  

http://localhost:81/repos/repository-name 
repos در اينجا يك نام دلخواه است.  

  
 Apache serviceاينكار را با استفاده از . نمائيد تا تغييرات اعمال شوند stop/startوب سرور آپاچي را يكبار پس از ذخيره فايل ،    

monitor توان انجام داد مي ۱۷ شكل همانند.  
  :)يكي از مخازن كد تعريف شده است test1( اكنون جهت مشاهده مخزن كد، آدرس زير را در مروگر وارد نمائيد   

http://localhost:81/repos/test1/ 
  .باشد ۱۸نتيجه كار بايد مانند شكل 

  

  
  .از طريق مرورگر وب كدهادسترسي به مخرن  -۱۸شكل 

  
عموما اشتباهات . ويندوز مراجعه كرده و خطاي مورد نظر را مشاهده نمائيد event log viewerمواجه شديد، به  ۵۰۵ي اگر با خطا

  .استاندارد ويندوز قابل مشاهده خواهد بود event viewerكه علت دقيق خطا در  شوند تايپي در اين فايل مساله ساز مي
  

توانند به مخزن كد مورد نظر از طريق مرورگروب  محدود كردن كاربراني است كه مي تنظيمات، بحث اعتبار سنجي واين مرحله بعدي 
  :براي اين منظور تنظيمات زير را بجاي تنظيمات ساده قبلي وارد نمائيد .دسترسي داشته باشند

<Location /repos/> 
  DAV svn 
  SVNParentPath "C:\svn-repos" 
  SVNListParentPath on  
  AuthType Basic 
  AuthName "Subversion repository" 
  AuthUserFile bin/apachesvnpasswd 
  Require valid-user 
</Location> 

  
تعريف شوند مجاز به دسترسي  apachesvnpasswd، تنها كاربراني كه در فايل  Require valid-user  با توجه به عبارت

  :اد اين فايل مراحل زير را طي كنيدبراي تعريف اين كاربران و ايج. خواهند بود
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin>htpasswd.exe -c apachesvnpasswd user1 
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وب سرور آپاچي ايجاد شده و سپس براي تعريف كاربر  binدر پوشه  apachesvnpasswd، فايل  c–در اينجا با توجه به سوئيچ 
user1 جديد نيازي به استفاده از سوئيچ  يبراي ايجاد كاربر. ور آن نيز سؤال پرسيده خواهد شد، كلمه عب–c استفاده از اين (باشد  نمي

  ).سوئيچ سبب ايجاد مجدد فايل از نو خواهد شد
  
 ۱۹ارد كنيد با شكل قبلي را در مرورگر و URLاكنون اگر . اعمال شونداخير كنيد تا تنظيمات  stop/startمجددا وب سرور آپاچي را    

  .مواجه خواهيد شد
  

  
  پياده سازي اعتباري سنجي براي دسترسي وب به مخزن كدها -۱۹شكل 

  
  :در اين حالت تنظيمات ما به شكل زير درخواهد آمد. نيز كامال تعريف نمودرا توان دسترسي كاربران  عالوه بر اين مي

<Location /repos/> 
  DAV svn 
  SVNParentPath "C:\svn-repos" 
  SVNListParentPath on  
  AuthType Basic 
  AuthName "Subversion repository" 
  AuthUserFile bin/apachesvnpasswd 
  AuthzSVNAccessFile bin/apachesvnauth 
  Require valid-user 
</Location> 
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با محتويات زير  apachesvnauthوب سرور آپاچي به نام  bin براي تعريف فايل سطوح دسترسي، يك فايل متني را در مسير پوشه   
  :ايجاد نمائيد

[test1:/]  
user1 = rw 

  .داده شده است test1دسترسي خواندن و نوشتن به مخزن كد  user1در اينجا به كاربر 
  :كند براي مثال تنظيم زير دسترسي تنها خواندني به تمامي كاربران اعتبار سنجي شده اعطا مي

[/] 
* = r 

  .نمائيد stop/startپس از انجام اين تغييرات وب سرور آپاچي را 
  

  Visual SVN Serverبا استفاده از  SVNنصب  :نكته 
  
، يك  SVNكه از آدرس زير قابل دريافت است، كار نصب وب سرور آپاچي،  Visual SVN Serverبرنامه رايگان ديگري به نام    

  .دهد را به صورت يك بسته نرم افزاري بسيار ساده انجام مي ساير موارد كنسول مديريتي و
http://www.visualsvn.com/server/download/ 

  
همچنين تمامي تنظيماتي كه پيشتر در مورد ايجاد كاربران و تعيين سطوح دسترسي آنها نيز عنوان شد توسط اين سرور رايگان به    

توسط آن امكان استفاده از كاربران تعريف شده در  بعالوه .قابل انجام استر شدن با جزئيات آنها و بدون نياز به درگيتر  سادگي هر چه تمام
Active directory ۲۰شكل ( نيز به سادگي مهيا است(.  

را انتخاب كنيد تا مخزن كد  create new repositoryكليك راست كرده و گزينه  repositoriesپس از نصب آن بر روي شاخه   
كليك راست نمائيد و گزينه خواص را انتخاب كنيد ايجاد شده پس از ايجاد مخزن جديد، بر روي شاخه مخزن . را بتوان ايجاد نمودجديدي 

توان اين سطوح را  و غيره نيز مي trunkمانند  ،هاي مخزن بر روي هر يك از پوشه( تا بتوان سطوح دسترسي به مخزن را تنظيم نمود
نسبتا  SVNشود نسبت به نمونه استاندارد ارائه شده توسط  ارائه مي Server  Visual SVNري كه توسطصفحه مرورگ .)تنظيم كرد
   .تر است شكيل

در صورت نياز براي اينكه به . شود دسترسي كاربراني كه اعتبار سنجي نشده باشند پشتيباني نمي Server  Visual SVNتوسط    
  .استفاده نمائيد everyoneبايد از كاربري به نام  ،دهاي الزم را بدهي تمامي كاربران دسترسي

  
دانيد كه  هرچند احتماال شما نيز از اين محصول استفاده خواهيد كرد، اما اكنون با توجه به توضيحات پيشين ارائه شده در اين فصل مي   

  .است چگونه Server Visual SVNهايي مانند  برنامهساز و كار دروني 
        ين فصل عنوان شدند شايد كمي طوالني به نظر برسند اما تنها يكبار بايد انجام شوند و نرم افزارهايي مانندمواردي كه در ا  

Server  Visual SVN عمده مطالب عنوان شده در اين فصل را در كمتر از يك دقيقه براي شما پياده سازي خواهند كرد.  
  
  :دهند مانند خدمات ارائه مي) هاي شخصي جهت پروژه(مجاني  SVNوان سرور هايي نيز وجود دارند كه بعن الزم به ذكر است سايت  

http://www.assembla.com/ 
http://unfuddle.com/ 

http://www.beanstalkapp.com/ 
https://gna.org/ 

  
  
  

http://www.visualsvn.com/server/download
http://www.assembla.com
http://unfuddle.com
http://www.beanstalkapp.com
https://gna.org
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  :براي مثال. اند ه هاي لينوكسي نيز وجود دارند كه براي اين منظور طراحي شد LiveCDو يا 
http://buildix.thoughtworks.com/ 

  
بر اساس  اي شبيه به آنها را اگر تمايل داشته باشيد نمونه. آشنايي داريد CodePlexو يا  Sourceforgeهاي  احتماال با سايت   

ASP.Net 2.0  با استفاده از امكاناتSVN  راه اندازي كنيد، برنامه سورس بازSharpForge اين امكان را به شما خواهد داد:  
http://www.codeplex.com/SharpForge 

  

  
  .  Visual SVN serverبرنامه نصاب  -۲۰شكل 

  
  

  TortoiseSVNبهينه سازي كارآيي سيستم پس از نصب  :نكته 
  
هاي  هاي موجود در تمامي درايوهاي رايانه را جهت اعمال آيكون به صورت پيش فرض تمامي پوشه TortoiseSVNبرنامه   

هر چند بسيار (تواند تاثير منفي بر روي كارآيي سيستم داشته باشد  بديهي است كه اين مورد مي. دهد نترل قرار ميمخصوص خود تحت ك
  ). ناچيز است

  :برنامه مراجعه كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد settingsبراي محدود كردن اين محدوده تحت كنترل، به قسمت    
Look and Feel > Icon Overlays 

براي اينكه جستجوي . توان محدود كرد تحت نظر قرارگيري برنامه را مي ه، محدود include pathsر اينجا با تنظيم قسمت د  
TortoiseSVN يا عمقي  هاي مشخص شده بازگشتي در پوشه)recursive( نياز است در پايان مسير ذكر شده يك ستاره نيز  ،باشد

  . *\c:\svnبراي مثال . قرار داد
  
  
  
  
  
  

http://buildix.thoughtworks.com/
http://www.codeplex.com/SharpForge
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  TortoiseSVN باكنترلي نجام كارهاي متداول ا – ۲فصل 
  

  :مقدمه
  
  :به صورت زير است SVNاز عمومي نحوه استفاده    

 .شود به يك پروژه اختصاص داده مي هافضايي در مخزن كد •
 .)check in( شود سپس اولين نگارش فايلهاي پروژه به مخزن كد وارد مي •
ه نويسي، يك نسخه كاري محلي را از سرور مخزن كد دريافت كرده و شروع به كار در ادامه هر يك از اعضاي تيم برنام •

 ).check out(كنند  مي
 .)commit( كنند هاي تكميل شده خود را با سرور هماهنگ مي هر يك از اعضاء در حين كار، نگارش •
يا  )update( ات را اختيار داشته باشند، همواره آخرين نگارش تغيير SVNتوانند با استفاده از  در اين بين ساير اعضاء مي •

  .)merge( نمايند ادغامتغييرات خود را با ساير اعضاي تيم 
  
آيد، بررسي  شمار مي هب SVNهاي  كه يكي از كالينت TortoiseSVNدر ادامه نحوه انجام اين امور روزمره كاري را با استفاده از    

  . خواهيم كرد
  

  :اليل محبوبيت آنو د TortoiseSVNهاي  بررسي ويژگي
  

 .و سورس باز محصولي است رايگان •
 :استفاده از آن ساده است •

o  بدليل يكپارچگي آن باwindows explorer  تمامي دستورات اجرايي ،SVN  مستقيما توسط توان  ميرا
windows explorer فراخواني كرد. 

o و دستوراتي را كه مجاز به اجراي  ه هستنددهد كه قابل اجرا بر روي يك فايل يا پوش تنها دستوراتي را نمايش مي
 .نمايش نخواهد داد ،باشيد  آنها نمي

o هاي ويژه هاي پروژه با استفاده از آيكون ها و پوشه نمايش وضعيت جاري فايل. 
o رابط كاربري قوي و پيوسته در حال بهبود و توسعه بر اساس نظرات كاربران. 
o تحت كنترل را با استفاده از هاي  ها و پوشه امكان انتقال و يا كپي فايلwindows explorer فراهم كرده است. 

 :ها شامل موارد زير هستند اين پروتكل. كند را پشتيباني مي SVNهاي  تمامي پروتكل •
• http 
• https 
• svn:// 
• svn+ssh:// 
• file:/// 
• svn+xxx:// 

 .رمت كردن كد و غيره است، فنوشتاريهاي بررسي خطاهاي  اي با قابليت بسيار حرفه commitداراي صفحات  •
 .توسط آن پروژهامكان تهيه نمودار از انشعابات  •
براي مثال تنظيم حداقل تعداد ). سفارشي سازي خواص(امكان تنظيمات ويژه تنها براي يك پروژه خاص نيز در آن مهيا است  •

 .پيش از ارسال آن به سرور مخزن كد commitحروف مورد نياز در مورد توضيحات يك 
 ). issue tracking systems(هاي برنامه  و باگ هاي ردگيري خطاها ن يكپارچه سازي با سيستمامكا •
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،  TortoiseMergeشود مانند  ها نيز ارائه مي ها و پوشه ابزارهاي بسيار سودمند جهت كار با فايلاز همراه آن يك سري  •
TortoiseBlame  ،TortoiseIDiff  وSubWCRev ) .هاي آينده  ا در طي اين فصل و فصلدر مورد اين ابزاره

 )بيشتر توضيح داده خواهد شد
 .هاي زبان آن براي بسياري از كشورهاي مختلف دنيا وجود دارد فايل •
هاي محصوالت سورس باز است كه با تعامل با تعداد بيشماري از كاربران در  اين مورد عموما يكي از ويژگي. (بسيار پايدار است •

 )وند و پيوسته در حال بهبود هستندش سراسر دنيا تهيه مي
  )مخصوص و غيره mailing list ، forumاعم از راهنماي بسيار قوي تا . (پشتيباني خوبي دارد •

  
  

  مخزن كدسرور كدها از   دريافت آخرين سورس
  

 كدها از مخزن كد براي دريافت آخرين سورس، شويدبه يك سرور مخزن كد متصل قصد داريد اگر شما برنامه نويسي هستيد كه     
  : ، ابتدا پوشه دلخواهي را ايجاد نموده ، بر روي آن كليك راست كرده و مسير زير را طي نمائيد )جهت ايجاد اولين كپي محلي(

TortoiseSVN → Checkout 
  

بسته به (از مدتي پس ). ۱فصل  ۱۱و  ۱۰هاي  شكل(كليك نمائيد  OKدر صفحه باز شده آدرس مخزن كد را وارد كرده و بر روي دكمه 
نسخه  اصطالحا به اين عمليات تهيه يك .تمامي اطالعات پروژه را دريافت خواهيد كرد) سرعت دريافت اطالعات از شبكه ويا اينترنت

  .شود نيز گفته مي )Working copy( كاري
زن كد را دريافت خواهيد كرد و را انتخاب كنيد، آخرين نگارش موجود در مخ Head Revisionباز شده اگر  Checkoutدر صفحه   

  .عددي را وارد نمائيد، آن نگارش ويژه به شما ارائه خواهد شد Revisionاگر در قسمت 
پس از پايان كار اگر بر روي پوشه اصلي اين پروژه كليك راست نموده و گزينه خواص را انتخاب كنيد، برگه جديدي به نام    

Subversion دهد ك سري اطالعات آماري را از وضعيت فعلي آن ارائه مياست كه ي به آن اضافه شده.  
  :توسط دستور خط فرمان زير نيز قابل اجرا است checkoutعمليات    

C:\> svn checkout file:///c:/svn/repo1 c:\project 
  

  و وارد كردن آن به سرور مخزن كد Clientدريافت اطالعات از يك 
    
را از يك كالينت به آن وارد نمائيد بر روي پوشه آن كليك راست  اي ايد و قصد داريد پروژه رور ايجاد كردهاگر مخزن كدي را بر روي س   

  :كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Import 

  
  :باشد در صفحه بازه شده آدرس كالينت عموما شبيه به لينك استاندارد زير مي  

svn://(servername)/(NameOfRepository)/(ProjectSource)/trunk 
  

  :اين عمليات با دستور خط فرمان زير هم قابل انجام است
C:\> svn import c:\temp\project file:///c:/svn/repo1 -m "Initial Load" 
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  تحت كنترل قرار دادن يك فايل جديد 
  
آنرا تحت كنترل مخزن كد قرار دهيد، بر روي آن كليك راست كرده و ايد، براي اينكه  اگر فايل يا پوشه جديدي را اخيرا ايجاد كرده   

  :گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Add 

  
براي اين منظور مجددا بر روي فايل يا پوشه كليك راست نموده و مسير زير را طي . پس از آن بايد آنرا با مخزن كد هماهنگ نمائيد  

  :كنيد
TortoiseSVN → Commit 

  
در پوشه مورد نظر شما تحت كنترل قرار گيرند، بر روي آنها كليك و يا حتي زير پوشه همچنين اگر عالقمند نيستيد كه يك يا چند فايل   

  :راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Add to ignore list 

  
ايد، بر روي فايل كليك  ايد پشيمان شده آنرا تحت كنترل قرار داده Add يا اگر از اضافه كردن فايلي كه هم اكنون با استفاده از گزينه   

  :راست نموده و گزينه زير را انتخاب نمائيد
TortoiseSVN → Undo add 

  
  تغيير نام يا حذف فايل

  
كنترل خارج سبب از تحت  windows explorerاز طريق به صورت مستقيم الزم به ذكر است كه تغيير نام يك فايل يا حذف آن    

بنابراين جهت تغيير نام و يا حذف يك فايل و ثبت اين وقايع در مخزن كد از يكي از دو گزينه زير پس از كليك . گردد شدن آن فايل مي
  :فايل يا پوشه استفاده نمائيد آنراست بر روي 

TortoiseSVN → Rename 
TortoiseSVN → Delete 

  
  انتقال فايل به مكاني ديگر

  
براي اين منظور روي فايل كليك راست نمائيد، اكنون . يك فايل تحت كنترل نيز نبايد به صورت متداول صورت گيرد )move( انتقال   

                      از منوي ظاهر شده گزينهسپس ). drag & drop(همين حال به مكان مورد نظر كشيده و رها كنيد در فايل را 
SVN move versioned files here اكنون به پوشه اصلي پروژه بازگشته، بر روي آن كليك  .خاب نمائيدرا جهت اتمام كار انت

  . )۱شكل (  TortoiseSVN → Commitراست نمائيد و سپس 
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  . ، كشيدن و رها كردن با استفاده از كليك راست Subversionنحوه انتقال يا كپي يك فايل تحت كنترل  –۱شكل 

  
  كدها به سرور مخزن كد ارسال آخرين تغييرات انجام شده بر روي سورس

  
، با اعمال تغييرات بر روي )كه در فصل يك توضيح داده شد(پس از دريافت آخرين كدها از سرور و يا افزودن پروژه به يك مخزن كد    

اين  به رنگ قرمز درخواهد آمد و اين مورد بيانگر تغييرات انجام شده توسط شما بر روي windows explorerكدها، آيكون آنها در 
براي همگام سازي سرور با تغييرات انجام شده و ارسال آخرين تغييرات به ). نسبت به نمونه همگام شده با سرور(ها است  ها و يا پوشه فايل

  :هاي تغيير كرده كليك راست كرده و سپس مسير زير را انتخاب كنيد سرور، بر روي فايل يا پوشه
TortoiseSVN → Commit 

  
، توضيح درخوري را وارد كرده ، فايلهايي را كه بايد با سرور همگام شوند مرور كرده و سپس بر )فصل يك ۱۳شكل (ده در صفحه باز ش  

  .كليك نمائيد OKروي دكمه 

  
  .با هر بار هماهنگ سازي پروژه با مخزن كد، يك شماره بازنگري جديد دريافت خواهيم كرد –۲شكل 

  
. استفاده نمائيد Updateاز گزينه  Commitكنيد همواره پيش از اجراي گزينه  رنامه نويسي كار ميبايد در نظر داشت اگر در يك تيم ب  

زيرا اگر فايلي كه شما بر روي آن مشغول به كار هستيد توسط برنامه نويس ديگري تغيير يافته و با مخزن كد هماهنگ شده باشد، شما 
  .شود محسوب مي قديميزيرا نسخه شما يك نسخه   ،) ۳شكل (تغييرات خود نخواهيد بود  Commitمجاز به 



 TortoiseSVNي با انجام كارهاي متداول كنترل – ٢فصل 
 

 ٢٦ 

  
  .استفاده كنيد Updateاز گزينه  Commitانتخاب گزينه هميشه پيش از  –۳شكل 

  
باشيد،  كار بر روي آن مي اي كه شما هم اكنون مشغول به  نسخه و شود ناميده مي Headاي كه در مخزن كدها قرار دارد،  آخرين نسخه   

Base نام دارد .SVN كند جهت بررسي قديمي بودن نگارش فايل شما، اين دو نگارش را با هم مقايسه مي.  
توان موارد اضافي را در ليست موارد  كنيد، مي اگر تعداد فايلهاي زيادي را در ليستي كه قرار است با مخزن كد همگام شود مشاهده مي  

  .قبل توضيح داده شد، اضافه نمائيدصرفنظر شونده كه در فصل 
  

  آخرين تغييرات انجام شده توسط تيم برنامه نويسي بابه روز رساني كپي محلي 
  
مشاهده نمائيم، بر روي فايل يا  updateهاي نمونه موجود محلي را با آخرين نمونه موجود بر روي سرور پيش از  براي اينكه تفاوت   

  :پوشه مورد نظر كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Check for Modifications 

  
جهت دريافت تغييرات اعمال شده توسط ساير اعضاي تيم برنامه نويسي بر روي يك فايل يا يك پوشه، بر روي آن كليك راست كرده و   

  :مسير زير را طي كنيد
TortoiseSVN → Update 

  
تنها  .كند ور دريافت كرده و با فايل و يا فايلهاي شما يكي ميآخرين تغييرات اعمال شده را از سر updateدر اين حالت دستور   

  ).در مورد تداخالت در ادامه بحث خواهد شد(درصورتيكه تداخلي وجود داشته باشد، پيغام خطايي را دريافت خواهيد كرد 
  

  هاي مختلف آن بر روي يك فايل در نگارش شده مشاهده جزئيات تغييرات انجام
  
  :تغييرات انجام شده بر روي يك فايل ، بر روي آن كليك راست كرده و مسير زير را طي نمائيد براي مشاهده ليست  

TortoiseSVN → Show log 
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  مشاهده ليست تغييرات انجام شده بر روي يك فايل –۴شكل 

  
قايسه هر يك از موارد ليست براي م. ، ليست تمامي تغييرات همگام شده با سرور را مشاهده خواهيد كرد)۴شكل (در صفحه ظاهر شده 

 .را انتخاب نمائيد compare with working copyكاري موجود، بر روي آن مورد كليك راست كرده و گزينه  نسخهشده با آخرين 
 Diffابزار در اينجا از . ، ريز تغييرات را مشاهده خواهيد نمود Diffهاي  با استفاده از الگوريتم، )۵شكل (اي كه ظاهر خواهد شد  در صفحه

. توانيد از ساير ابزارهاي خارجي ديگر نيز استفاده كنيد راضي كننده نيست مياگر امكانات آن براي شما . پيش فرض استفاده خواهد شد
  :توانيد دريافت كنيد اين برنامه را از آدرس زير مي. انتخاب بهتري است WinMergeرايگان برنامه  ،براي نمونه

http://www.winmerge.org/ 
  

  
  .مشاهده ريز تغييرات انجام شده يك نگارش در مقايسه با نگارشي ديگر -۵شكل 

  

http://www.winmerge.org
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اين مورد در صفحه تنظيمات برنامه . كند يكپارچه مي TortoiseSVN خود را با ،هنگام نصب WinMerge برنامه
TortoiseSVN  ۶شكل (قابل مشاهده است .(  

در راهنماي ( است كه نسخه آزمايشي آن از آدرس زير قابل دريافت است Beyond Compareمثالي ديگر برنامه غير رايگان    
  :)نيز ذكر شده است TortoiseSVNموجود در سايت آن نحوه يكپارچه سازي آن با 

http://www.scootersoftware.com 
 

  
  .  TortoiseSVNبا  WinMergeيكپارچه شدن برنامه  -۶شكل 

  
  :نكته 

   TortoiseSVN هاي  ان مقايسه دو نگارش مختلف فايلپس از نصب، امكMS-Word اينكار به صورت . كند را نيز مهيا مي
   .نداردو يا برنامه جانبي اضافي و نياز به تنظيم خاصي  انجام خواهد شد MS-Wordخودكار با استفاده از امكانات دروني 

 SharePointهمانند (ن نيز استفاده كرد يك سازما MS-Wordتوان جهت مديريت اسناد  مي TortoiseSVNبنابراين از    
، هاي آن اعم از نگهداري نسخ مختلف، تنظيم سطوح دسترسي، مشاهده تغييرات با تمامي قابليت مايكروسافت و كتابخانه اسناد آن

  ).و غيره دسترسي تحت وب
  : مشاهده نمائيدتوانيد  شوند، در پوشه زير مي هاي مشابه پشتيباني مي هايي را كه با روش ساير فرمت   

C:\Program Files\TortoiseSVN\Diff-Scripts 
  
  

  هاي قبلي نحوه بازگشت به نگارش
  
پس . كند مي crashاز كار افتاده و  شما) IDE(محيط مجتمع برنامه نويسي فرض كنيد در حال كار بر روي يك پروژه هستيد و ناگهان   

سريعترين راه براي بازيابي آخرين  در اين حالت بايد چكار كرد؟. شويد ده مواجه مي، با فرمي كامال تخريب ش IDEاين از گشودن مجدد 
در اين موارد تنها كافي است بر روي فايل . شود مشخص مي SVNكپي قابل استفاده فايل تخريب شده چيست؟ اينجاست كه ارزش 

  :كليك راست كرده و مسير زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Revert 

  
  .، فايل تغيير كرده با آخرين نمونه هماهنگ شده با مخزن كدها به روز رساني خواهد شد revertاز انتخاب گزينه پس   

http://www.scootersoftware.com
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  .هاي قبلي بازگشت سادگي به نگارش توان به مي revertبا استفاده از گزينه  –۷شكل 

  
از نظر شما پايدارتر است بازگردانيد، تنها كافي است با اگر نياز داشتيد تا يك فايل يا يك پوشه را براي مثال به سه نگارش قبل كه    

، از ليست ظاهر شده نگارش مورد نظر را انتخاب كنيد، سپس بر روي آن كليك راست  TortoiseSVNدر  show logانتخاب گزينه 
هاي ديگر ارسال شده به  بديهي است پس از انجام اين بازگشت، نگارش .را انتخاب كنيد revert to this revisionكرده و گزينه 

  .توان به همين روش به آنها بازگشت نمود سرور محفوظ بوده و هر زمان كه نياز بود مي
  :روش ديگر انجام اينكار استفاده از گزينه زير است   

TortoiseSVN → Update to Revision 
  
يد، آخرين نگارش موجود در مخزن كد را دريافت را انتخاب كن Head Revisionدر اينجا نيز اگر   ، Checkoutهمانند صفحه   

  .عددي را وارد نمائيد، به آن نگارش ويژه باز خواهيد گشت Revisionخواهيد كرد و اگر در قسمت 
  
  

  )conflicts( ها تصادم يا ها تداخل ،رفع تعارضات 
  
  .به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد با توجه به اينكه تداخالت در يك تيم نرم افزاري مبحثي شايع است، اين مورد را  
در يك تيم كاري ممكن است زمانيكه يك برنامه نويس مشغول تمام كردن وظايف محوله خويش است، برنامه نويس ديگري كار خويش   

ذكر شد بايد ابتدا آخرين تر نيز  بنابراين همانطور كه پيش .)۸شكل ( را به پايان رسانده و تغييرات جديد را به مخزن كد ارسال كرده باشد
 SVN. دريافت كرده و سپس نسبت به ارسال تغييرات خود اقدام نمائيم updateتغييرات هماهنگ شده با سرور را با استفاده از گزينه 

ساير  هاي جديدي كه تمامي قسمت( باره مشكلي وجود ندارد عمليات يكي كردن تمامي تغييرات موجود را به خوبي مديريت كرده و در اين
اما مشكل . )سورس كد موجود شما اضافه خواهد شدصورت خودكار به اند به  ها بر روي آن كار كرده و با سرور هماهنگ كرده برنامه نويس

. )۹شكل ( زماني رخ خواهد داد كه يك يا چند خط از كدهاي درحال به روز رساني شما با نمونه موجود در سرور مخزن كد متفاوت باشد
، همچنين در كنار آيكون فايل نيز يك عالمت تعجب ظاهر )۱۰شكل (يا تداخل به شما گزارش خواهد شد  Conflictت يك دراين حال
  . خواهد شد
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  . SVNگزارش تداخل توسط  -۸شكل 

  
نتخاب نمود براي رفع تداخل گزارش شده، ابتدا بايد با ساير اعضاي تيم برنامه نويسي مشورت نموده و سپس نگارش مورد تائيد را ا

  ).۱۲و  ۱۱هاي  شكل(
  :پس از مشخص شدن نگارش مورد توافق، روي فايل كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد  

TortoiseSVN → Edit conflicts 
  
ا ر use this text blockو گزينه  نموده، روي سطر مورد نظر كليك راست )TortoiseMergeتوسط برنامه (در صفحه باز شده   

فايل را ذخيره كرده و از ). هاي ديگري مانند انتخاب كل فايل و يا انتخاب تغييرات ديگران نيز در اينجا مهيا است گزينه(انتخاب كنيد 
شكل ( انتخاب نمائيد SVNاكنون مجددا روي فايل كليك راست نموده و گزينه زير را جهت اعالم رفع تعارض به  .برنامه خارج شويد

۱۳(:  
TortoiseSVN → Resolved  

  .)۱۶و  ۱۴هاي  شكل( با سرور هماهنگ كنيد Commit و سپس Updateهاي  فايل نهايي را با استفاده از گزينه در پايان  
  ).۱۶شكل (به اين صورت سورس كد نهايي توافق شده با سرور هماهنگ گرديده و تداخل برطرف خواهد شد   

  

  
، نمونه نهايي خود را با سرور هماهنگ  Aاند و برنامه نويس  ابهي از يك فايل را تغيير دادهدر اينجا دو برنامه نويس سطر مش -۹شكل 

  .كرده است
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  .تعارض وجود دارد Aنخواهد بود زيرا در سطر يك با برنامه نويس  updateقادر به اجراي كامل گزينه  Bبرنامه نويس  -۱۰شكل 

  
  
  
  
  
  

  
  .اخل را بايد پس از هماهنگي با تيم برنامه نويسي برطرف نمودموارد گزارش شده به صورت تد -۱۱شكل 
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  .گردد در اينجا پس از مشورت با ساير اعضاي تيم، نگارش مورد توافق انتخاب مي -۱۲شكل 

  
  
  
  
  
  

  
  . SVNاعالم رفع اختالف و تعارض به  -۱۳شكل 

  
  
  



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ٣٣  

  

  
  

  . SVNكاري با  سخهبه روز رساني ن -۱۴شكل 
  
  
  
  
  

  
  .  SVNهماهنگ كردن كد مورد توافق با  -۱۵شكل 

  



 TortoiseSVNانجام كارهاي متداول كنترلي با  – ٢فصل 
 

 ٣٤ 

  
  .با سرور مخزن كد است Bنتيجه نهايي رفع تداخل، هماهنگ شدن سطر يك تغيير يافته توسط برنامه نويس  -۱۶شكل 

  
  دو نكته مهم برنامه نويسي تيمي 

 )يماين نكته در قسمت قبل آشنا شد دليلبا . (استفاده كنيد updateاز  commitهميشه پيش از  •
اگر كدي كه مشغول به كار بر روي آن هستيد داراي ايراد . همگام كنيد trunkتنها نمونه كاري مطمئن و آزمايش شده را با  •

ادغام ) trunk(است بهتر است يك انشعاب جديد و ايزوله براي آن ايجاد كرده و پس از پايان كار آنرا با خط اصلي كاري 
  )بحث خواهيم كرد به تفصيلي جداگانه در مورد انشعابات در فصل. (نمائيد

  
  منع ساير كاربران از تغيير دادن يك فايل يا پوشه

  
اگر . نيز موجود است اما فرض كنيد كه در پروژه شما يك فايل تصويري بايناري. سناريوي فوق در مورد فايلهاي متني كامال كارآ است   

و در اين حالت يكي از آنها تغييرات خود را كامال از دست  وجود نداردحاصله ر دهند، امكان يكي كردن نتايج دو كاربر اين فايل را تغيي
در اين حالت تنها يك كاربر ). مايكروسافت SourceSafeهمانند (در اينجا امكان قفل كردن يك فايل نيز فراهم شده است  .خواهد داد

  .تواند مخزن كد را به روز رساني كند مي
براي اين منظور  .را به آنها اعمال كرد svn:needs-lockبراي پياده سازي عمليات قفل كردن يك فايل يا يك پوشه، بايد خاصيت   

  :روي فايل يا پوشه مورد نظر كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Properties 

  
        در اينجا خاصيت). ۱۷شكل ( د تا بتوان خاصيت جديدي را افزودكليك نمائي Newدر صفحه باز شده بر روي دكمه  

svn:needs-lock  را انتخاب نموده و بر روي دكمهOK بر روي فايل كليك . سپس اين تغيير را با سرور هماهنگ نمائيد .كليك كنيد
  :راست نموده و مسير زير را طي كنيد

TortoiseSVN → Commit 



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ٣٥  

  
  .  svn:needs-lockت افزودن خاصي -۱۷شكل 

  
اكنون اگر ساير كاربران جهت . پس از اين هماهنگ سازي، آيكون فايل نيز تغيير خواهد كرد و فايل به حالت فقط خواندني درخواهد آمد   

و به آيكون تغيير يافته با استفاده كنند، آنها نيز اين فايل را  TortoiseSVN → Updateدريافت آخرين نگارش موجود از گزينه 
  .صورت تنها خواندني مشاهده خواهند كرد

  :)۱۸و يا شكل ( در اين حالت براي تغيير فايل بايد بر روي فايل كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب نمود  
TortoiseSVN → Get lock 

  

  
  .اينبار كمي متفاوت است Get lockمحل قرارگيري گزينه  -۱۸شكل 

  
زمانيكه يك كاربر از گزينه  .تواند فايل را با سرور هماهنگ نمايد يرايش فايل شده و پس از اعمال تغييرات خود ميمجاز به و ،اكنون كاربر  

get lock  كاربران ديگر جهت استفاده از اين گزينه با يك خطا متوقف خواهد شدساير استفاده كند هرگونه سعي.  
تواند با فايل مورد نظر كار كند و تا زمانيكه  ، در هر زمان تنها يك كاربر مي svn:needs-lockبنابراين در حالت استفاده از خاصيت   

استفاده  TortoiseSVN → Release lockكاربر از گزينه آن تغييرات كاربري كه فايل را قفل كرده با سرور هماهنگ نشود يا 
  .نخواهند شدنكند، كاربران ديگر موفق به قفل كردن فايل جهت اعمال تغييرات بر روي آن 

در اين حالت بازهم امكان قفل كردن فايل مهيا است اما پس از اعمال تغييرات . نيز استفاده نكرد svn:needs-lockتوان از گزينه  مي  
است،  SVNو هماهنگ سازي آن با سرور، تمامي كاربران همانند قبل و مانند روش متداول كاركردن بدون قفل كه حالت پيش فرض 

  .از فايل استفاده نمايند توانند مي
  
  
  
  
  
  



 TortoiseSVNاول كنترلي با انجام كارهاي متد – ٢فصل 
 

 ٣٦ 

  مخزن كد اجباري كردن وارد نمودن توضيحات مربوط به هر هماهنگ سازي با سرور
  
  :براي اين منظور براي روي پوشه اصلي پروژه كليك راست كرده و سپس گزينه زير را انتخاب كنيد   

TortoiseSVN → Properties 
  ).۱۹شكل (نمائيد تا بتوان خاصيت جديدي را افزود كليك  Newدر صفحه باز شده بر روي دكمه  

  

  
  .  tsvn:logminimizeمقدار دهي خاصيت  –۱۹شكل 

  
 Apply property recursivelyگزينه . را از ليست انتخاب كرده و عدد مناسبي را وارد كنيد tsvn:logminimizeخاصيت    

  .ژه اعمال گرددرا نيز انتخاب نمائيد تا تغييرات به تمامي فايلهاي پرو
كاراكتر توضيح در مورد تغييرات خود ارائه دهند، مجاز به هماهنگ كردن تغييرات خود با  ۲۵پس از اين تغيير، تنها كاربراني كه حداقل   

  .)شود كاراكتر فعال مي ۲۵هماهنگ سازي پس از ورود حداقل  OKدكمه ( سرور مخزن كدها خواهند شد
  :تنظيم كنيد ۲۵د حداقل چه مقدار توضيحات را بايد وارد كند، خاصيت زير را نيز به روشي كه گفته شده به عدد خواهيد كاربر بدان اگر مي   

tsvn:logwidthmarker 
  
  
  

  اي خاص پوشه درتنها  ،ها صرفنظر كردن از يك سري از فايل
  
هاي تحت  ين تنظيمات در سطح كل تمامي پروژها. توضيح داده شد) ignore list(در فصل قبل در مورد ليست موارد صرفنظر شونده    

توان خاصيت زير را همانند ساير موارد مطرح شده در اين فصل به  اما اگر تنها يك پوشه خاص را مد نظر داريد مي. شود كنترل اعمال مي
  :)۲۰شكل ( آن پوشه افزود و مقدار دهي كرد

svn:ignore 
  
  ):هر سطر يك مقدار(باشد  اين شكلتواند به  مي VS.NETو مقدار پيشنهادي آن براي يك پروژه    
  



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ٣٧  

*.suo 
*.ncb 
*.user 
_ReSharper.* 
[Bb]in 
obj 
[Dd]ebug 
[Rr]elease 
*.aps 
*.eto 

  

  
  . svn:ignoreمقدار دهي خاصيت  -۲۰شكل 

  
  چه كسي كدام سطر را تغيير داده است؟

  
براي اين منظور . اند اند و همچنين چه تغييراتي را ايجاد نموده يك فايل كار كردهگاهي از اوقات تنها نياز است بدانيم چه افرادي بر روي    

  :بر روي فايل كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيد
TortoiseSVN → Blame 

  
رض آن از اولين مقدار پيش ف. توان مشخص كرد كه از چه نگارشي به بعد اين گزارش براي شما حائز اهميت است در صفحه بازشده مي  

  .باشد نگارش مي
  
  

  هاي پروژه افزودن شماره بازبيني خودكار به فايل
  
ها با مخزن كد، به  كارگيري، پس از هماهنگ سازي فايل هوجود دارند كه در صورت ب SVNتعدادي واژه كليدي از پيش تعريف شده در    

به عبارتي شبيه عبارت  $Id$براي مثال برچسب . شود گفته مينيز  RCS keywordsبه آنها . عباراتي مشخص بسط داد خواهند شد
  :شود بسط داده مي بعد



 TortoiseSVNانجام كارهاي متداول كنترلي با  – ٢فصل 
 

 ٣٨ 

$Id: NewDocument.txt 32 2008-09-20 18:04:02Z vahid $ 
  
  :هاي كليدي از اين نوع به شرح زير هستند پر كاربرد ترين واژه  

• $Id :$  
  .نويسنده خواهد شدزمان و نام  ،پس از بسط شامل نام فايل، شماره بازبيني، تاريخ 

• $Date :$  
  .گردد پس از بسط تبديل به زمان و تاريخ هماهنگ سازي با سرور مخزن كد مي

• $Rev :$  
  .پس از بسط شامل شماره بازبيني خواهد شد

• $Revision :$  
  نام ديگري است براي شماره بازبيني

  
  :ها بايد به ترتيب زير عمل نمودبراي فعال سازي آن. اگر هم اكنون اين موارد را تست كنيد كار نخواهند كرد

كه  Editبر روي دكمه  Generalدر برگه ). TortoiseSVN → Settings(را باز كنيد  TortoiseSVNصفحه تنظيمات    
  ):به صورت زير(تنظيمات موجود را فعال كنيد  ،در اين فايل. كليك كنيد ،رود بكار مي SVNجهت ويرايش فايل تنظيمات 

[miscellany] 
enable-auto-props = yes 
 
[auto-props] 
*.c = svn:eol-style=native 
*.cpp = svn:eol-style=native 
*.h = svn:eol-style=native 
*.dsp = svn:eol-style=CRLF 
*.dsw = svn:eol-style=CRLF 
*.sh = svn:eol-style=native;svn:executable 
*.txt = svn:eol-style=native 
*.png = svn:mime-type=image/png 
*.jpg = svn:mime-type=image/jpeg 
*.cs = svn:eol-style=native 
 

  
  :گزينه زير را انتخاب كنيدكليك راست كرده و ) SVNو تحت كنترل (پس از آن بر روي پوشه يا فايل مورد نظر 

TortoiseSVN → Properties 
  
را انتخاب كرده و  svn:eol-styleابتدا خاصيت . كليك نمائيد تا بتوان خاصيت جديدي را افزود Newدر صفحه باز شده بر روي دكمه  

پس از اعمال اين خاصيت، مجددا بر روي دكمه ). گزينه اعمال به صورت بازگشتي را نيز انتخاب كنيد(وارد نمائيد  nativeمقدار آنرا 
new  كليك كنيد تا خاصيتsvn:keywords مقدار آنرا مساوي . را بتوان اضافه نمودAuthor Rev Id Date  گزينه (قرار دهيد

 $Id$هاي كليدي بازبيني، براي مثال  ، براي تست واژه)۲۱شكل ( پس از اعمال اين موارد). نيداعمال به صورت بازگشتي را نيز انتخاب ك
  .اكنون فايل را گشوده و نتيجه تغيير را مشاهده نمائيد. كنيد commitها اضافه كرده و آنرا  را به يكي از فايل

  



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ٣٩  

  
  .  RCS keywordsتنظيمات مربوط به  –۲۱شكل 

  
كه پيشتر  SVNها اضافه نمائيد، كافي در فايل تنظيمات  هاي كليدي را به صورت عمومي به تمامي پروژه ا اين واژهاگر تمايل داشتيد ت   

  :در مورد فعال سازي خطوط آن توضيح داده شد، خطوط مورد نظر را به صورت زير اصالح نمائيد، براي مثال
*.c = svn:eol-style=native;svn:keywords=Author Rev Id Date 

  
  .شوند ها نيست و اين موارد به صورت عمومي اعمال مي هاي پروژه ها يا پوشه به افزودن خواص به فايل يبه اين صورت ديگر نياز   
  .ها به صورت توضيحات آنها بسيار متداول هستند كدهاي برنامه  هاي خودكار در سورس استفاده از اين نوع شماره   
   eol  در تنظيمات فوق مخففend of line دانيد  است و همانطور كه ميeol در ويندوز      )carriage return + line feed( 

بر اساس نوع سيستم عامل موجود رفتار  SVN، برنامه  nativeبا انتخاب مقدار آن مساوي . متفاوت هستند) line feed(و لينوكس 
  .خواهد كرد

  
SVN Cleanup 

  
توان با استفاده از دستور   كند يا پروسه به هر نحوي نيمه كاره قطع گردد ، مي crashسيستم عامل مخزن كد،  ار بااگر در حين ك    

svn cleanup كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب  پروژهبراي اين منظور بر روي پوشه . ، وضعيت را حالت مطلوبي بازگشت داد
  :كنيد

TortoiseSVN → clean up 
  
 .شوند هاي ايجاد شده نيز برطرف مي ي كارهاي نيمه كاره به پايان رسيده و تمامي قفلبه اين صورت تمام  
  

SVN export  
  
توان يك كپي از نسخه كاري  مي svn exportبا استفاده از دستور . به يك مخزن كد آشنا شديد importدر ابتداي فصل با عمليات    

به ديگران ارائه داد و بديهي است در اين حالت امكان اجراي ساير دستورات ) svn_يا  svn.هاي  پوشه(هاي مديريتي آن  را بدون پوشه
  :براي انجام اينكار بر روي پوشه پروژه كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب نمائيد .ميسر نخواهد بود svnمربوط به 

TortoiseSVN → export 
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 ٤٠ 

  )patches(ها  ايجاد و اعمال وصله
  
اي هستند كه تغييراتي را جهت بهبود كاركرد و يا افزودن يك ويژگي  هاي سورس باز دقت كنيد، هميشه عده ند كاري پروژهاگر به رو   

تيم مديريتي پس از بررسي وصله و  .دهند ارائه ميمديريتي پروژه به تيم ) patch(جديد به پروژه تهيه و آنرا به صورت يك فايل وصله 
هايي است جهت اعمال تغييرات صورت گرفته بر روي يك يا  اين فايل وصله حاوي دستور العمل. كنند عمال ميپذيرش آن، آنرا به پروژه ا

محتويات  ها را با ها مرسوم نيست كه كل پروژه را فشرده كرده و تمامي فايل اين نوع تيم براي كار بابه همين جهت . چندين فايل پروژه
افرادي خارج از تيم اصلي برنامه كه دسترسي مستقيمي به مخزن كد جهت ( آنها. ژه ارائه دهندجهت بررسي تيم مديريتي پروها  آنكامل 

ارائه  ، )patchفايل وصله يا ( تنها فايلي را كه حاوي تغييرات انجام شده بر روي تعدادي از فايلهاي پروژه است )اعمال تغييرات ندارند
  .نمايند مي
  :ه پروژه كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيدبراي ايجاد فايل وصله، بر روي پوش  

TortoiseSVN → Create patch… 
  
در . كليك كنيد OKهاي مورد نياز را كه در تهيه فايل وصله نقش خواهند داشت انتخاب كرده و سپس بر روي دكمه  در اينجا ابتدا فايل  

  .ادامه محل ذخيره سازي فايل وصله پرسيده خواهد شد
  :، بايد بر روي پوشه پروژه كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنندهمديريتي براي اعمال اين فايل وصل تيم  

TortoiseSVN → Apply patch… 
  
ظاهر شده و به صورت خودكار مسير فايل وصله جهت گشوده شدن در برنامه پرسيده  TortoiseMergeبا انتخاب اين گزينه برنامه   

با دوبار كپي بر روي نام هر فايل، . شود از گشودن فايل وصله، ليست فايلهايي كه تغيير خواهند كرد نمايش داده مي پس. خواهد شد
، تمامي فايلها را انتخاب كرده و اگر عالقمند بوديد كه تمامي تغييرات را يكجا اعمال نمائيد. هاي دو فايل قابل مشاهده خواهند بود تفاوت
يا براي اعمال تغييرات تنها بر روي يك فايل  .را انتخاب كنيد patch allو گزينه  نمودهها كليك راست  بر روي ليست فايل سپس

همچنين . را انتخاب كنيد patch selected، گزينه  file patchesانتخابي، پس از كليك بر روي نام فايل در ليست فايلهاي پنجره 
در برنامه  +راي مثال خطوطي كه پس از وصله شدن به فايل اضافه خواهند شد با عالمت ب. اعمال كنترل ريزتري نيز در اينجا مهيا است

TortoiseMerge دوبار كليك نمائيد تا حالت آن به  +سطري اعمال نگردد، بر روي عالمت  كهاگر نياز بود . شوند نمايش داده مي
  .عالمت منفي تغيير يابد

  
  

  CodePlexو  SourceForgeبراي كار با  SVNاستفاده از 
  
براي مثال . اند استفاده كرد هايي كه براي اين منظور طراحي شده توان از سايت براي مديريت يك پروژه سورس باز مي   

sourceforge.net  و ياCodePlex.com  .sourceforge هاي  ها و زبان عامل  هاي مختلف تحت سيستم از لحاظ پذيرش پروژه
هايي مبتني بر دات نت مايكروسافت اختصاص  بيشتر به توسعه سورس باز برنامه CodePlex. است  متنوع برنامه نويسي گوناگون بسيار

اند كه در ادامه قصد داريم  گران فراهم آورنده جهت توسعه SVNافزاري را توسط  خوشبختانه هر دو سايت امكان مديريت پروژه نرم. دارد
  .به اين موضوع بپردازيم

  
  SourceForgeبراي كار با  TortoiseSVNاستفاده از ) الف

  
قبل از هر كاري مدير پروژه بايد شما را بعنوان يكي از اعضاي گروه اضافه نمايد تا مجوز هماهنگ سازي كدهاي خود را با  •

 .پيدا نمائيد SourceForgeمخزن كد در 
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نكاتي كه در اينجا وجود دارند همانند . هيمرا انجام د Checkoutاي محلي را جهت پروژه ايجاد كرده و اولين  سپس بايد پوشه •
در اينجا آدرس مخزن كد به صورت زير خواهد . است و نكته جديد خاصي وجود ندارد TortoiseSVNاعمال متداول با  ساير
  ):دقت نمائيد httpsبه (بود 

https://{project unix name}.svn.sourceforge.net/svnroot/{project unix name} 
  :پروژه به صورت زير است trunkبراي مثال آدرس و يا   

https://{project unix name}.svn.sourceforge.net/svnroot/{project unix name}/trunk 
شروع نمائيد در غيراينصورت با  trunkحتما از  Checkoutاي را كه بايد بخاطر داشت اين است كه براي شروع كار  نكته  

  .اند مواجه خواهيد شد ها كه در طول مدت زمان انجام پروژه ايجاد شده رچسبانبوهي از انشعابات و ب
 .از شما خواهد خواست كه نام كاربري و كلمه عبور خود را جهت اتصال به مخزن كد وارد نمائيد TortoiseSVN ،در ادامه •
 .ها از سرور به نسخه كاري شما منتقل شوند مدتي صبر نمائيد تا فايل •
هميشه ابتدا با استفاده از . ه بعد روال كاري همانند روال كاري متداول با يك پروژه تحت كنترل مخزن كد استاز اين مرحله ب •

. تغييرات خود اقدام نمائيد commitآخرين تغييرات ساير اعضاي گروه را دريافت كرده و سپس نسبت به  updateگزينه 
 .ها حساس است و نسبت به كوچكي و بزرگي نام فايل فورج غيرويندوزي است همچنين دقت نمائيد كه سرور سورس

) وصله( patchتوانند فايلهاي  هاي عالقمندي كه خارج از تيم مديريتي پروژه قرار دارند نيز مي نويس الزم به ذكر است برنامه •
ي فقط خواندني توانند دسترس ها مي همچنين اين برنامه نويس. سايت ارسال نمايند tracker → patchesخود را در قسمت 

  ).بدون ارائه نام كاربري و كلمه عبور(نيز به مخزن كد داشته باشند 
  
  CodePlexبراي كار با  SVNاستفاده از ) ب
  
بدون استفاده از برنامه  CodePlexرا جهت كار با  SVNمدتي است مايكروسافت امكان استفاده از يك كالينت    

codeplex.com/SvnBridge فراهم كرده است .SvnBridge اي است كه به صورت يك پروكسي بين كالينت  برنامهSVN  و
Team Foundation Server اما با اقداماتي كه صورت گرفته است با استفاده از . كند مايكروسافت عمل ميTortoiseSVN  و

  :باط برقرار نمودنيز ارت CodePlexتوان با سايت  بدون نصب هيچگونه پروكسي خاصي با استفاده از آدرس زير مي
https://<projectname>.svn.codeplex.com/svn 

  
در آدرس فوق تنها (توان دسترسي فقط خواندني را نيز به مخزن كد داشت  مي TortoiseSVNبرنامه  Repo-browserبا كمك   

  :يش نمائيدهاي زير را آزما براي مثال آدرس)). ۲۲شكل (كافي است نام پروژه مورد نظر خود را وارد كنيد 
https://svnbridge.svn.codeplex.com/svn  

https://aspnet.svn.codeplex.com/svn/MVC  
https://mvcsamples.svn.codeplex.com/svn 

  
اي را ايجاد كرده و پروژه را از سرور مخزن كد  است و بايد ابتدا پوشه SourceForgeمراحل بعدي كار تقريبا همانند كار با   

Checkout نمائيد و سپس مشغول به همكاري با تيم برنامه نويسي شويد.  
  

https://<projectname>.svn.codeplex.com/svn
https://svnbridge.svn.codeplex.com/svn
https://aspnet.svn.codeplex.com/svn/MVC
https://mvcsamples.svn.codeplex.com/svn
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  .  Repo-browserتوسط  CodePlexمرور يك پروژه در سايت  -۲۲شكل 
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  Branching & Tagging مفاهيم آشنايي با  – ۳فصل 
  

  
  .توان انشعابي جديد را معرفي نمود هاي پيشنهادي جديد در يك پروژه مي جهت بررسي و آزمايش ويژگي –۱شكل 

  
  :مقدمه

  
اي قرار  هاي ويژه كه در پوشه هاي موجود پروژه هستند هايي از پوشه كپيدرحقيقت ) branches(و انشعابات ) tags(ها  برچسب    
  .گيرند تا ساير كاربران متوجه ويژه بودن آنها شوند مي
موفق، يك شماره  commitپس از هر  SVN .شود ها جهت مشخص كردن يك نگارش ويژه پروژه استفاده مي عموما از برچسب   

هاي بازنگري را  ها ديگر نيازي نخواهد بود تا اين شماره با استفاده از برچسب. دهد اب ميسداده انتبازنگري خودكار را به عمليات رخ 
  .است SVNو بدانيد كه براي مثال سومين ارائه عمومي برنامه مطابق چندمين شماره بازنگري  خاطر بسپاريد هب

انشعابات بدين جهت ، )ها همانند مبحث برچسب(آن به وضع خود جاي ايجاد يك كپي و رها كردن ب .تر هستند انشعابات اندكي پيچيده   
انجام دهيد اما اين تغييرات  SVNخواهيد تغييرات آزمايشي خود را تحت نظارت  گاهي از اوقات مي .شوند كه قابل تغيير باشند ايجاد مي

هاي آمازيشي  عموما نگارش. يم را دچار اشتباه سازدهاي ت نويس و ساير برنامه نبايد وارد نسخه اصلي كاري موجود در سرور مخزن كد گردد
توان  مي ،پس از اطمينان حاصل كردن از صحت عمليات. شوند از اين دست هستند كه جهت برطرف كردن خطاها با سرور هماهنگ مي

  .ادغام كرد trunkنگارش اصلي موجود در با اين انشعابات را 
از هرگونه  )كه ساير اعضاي تيم هم اكنون مشغول به كار بر روي آن هستند( پروژه trunkشتن تر و تازه نگه دا ،هدف از اين انشعابات   
  .  مايش و يا كدهاي موقتي استزآ
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  . SVNهاي خودگار بازنگري در  برچسب دهي به شماره –۲شكل 

  
  TortoiseSVNبا استفاده از  ها و انشعابات ايجاد برچسب

  
  :اب بر روي فايل يا پوشه مورد نظر كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيدبراي ايجاد يك برچسب يا انشع   

TortoiseSVN → Branch/Tag 
  
، يك برچسب يا انشعاب جديد ايجاد  branchesانتخاب كنيد يا  tagsرا پوشه  ۳شكل  To URLسپس بسته به اينكه مسير    
تر نيز ذكر شد، برچسب  همانطور كه پيش .)ايجاد اين برچسب جديد اضافه شده استجهت  ،در انتهاي آدرس r1براي مثال اينجا ( شود مي

يك كپي فقط خواندني است و از انشعاب براي آزمايش  ،يا انشعاب هر دو يك كپي از پوشه يا فايل موجود هستند اما مفهوم برچسب
  .شود پروژه استفاده ميها و سپس ادغام آن با شاخه اصلي  هاي جديد و يا رفع يك سري از باگ ايده
  ).۴شكل (مراجعه كرد  TortoiseSVNبرنامه  repo-browserتوان به  براي تست صحت عمليات صورت گرفته مي   
  

  
  .ايجاد يك برچسب جديد -۳شكل 
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  .پس از ايجاد اولين برچسب repo-browserنمايي از  -۴شكل 

  
  سوئيچ كردن بين انشعابات

  
اما اگر تغييرات انجام شده را با سرور هماهنگ كنيم مجددا به انشعاب . ايم جاد يك برچسب يا انشعاب جديد شدهتا بدينجا موفق به اي    

براي اين منظور بر روي پوشه پروژه يا پوشه و  .بنابراين نياز است تا به انشعاب ايجاد شده سوئيچ كرد .اضافه خواهند شد trunkاصلي يا 
  :و گزينه زير را انتخاب كنيد فايل مورد نظر كليك راست كرده

TortoiseSVN → switch 
  

  
  سوئيچ كردن به يك انشعاب -۵شكل 

  
جديد اضافه  انشعابدر انتهاي آدرس، جهت ايجاد اين  b2براي مثال اينجا ( ، آدرس انشعاب مورد نظر را وارد)۵شكل (در صفحه باز شده  

از اين پس هرگونه هماهنگ سازي با مخزن كد به  .كليك كنيد OKبر روي دكمه ، شماره بازنگري مناسبي را انتخاب كرده و )شده است
توان  بديهي است در هر زماني مي .)شود آن مشخص مي URLدر قسمت  commitاين مورد در صفحه ( اين انشعاب منقل خواهد شد

  .از يك انشعاب به انشعاب ديگري سوئيچ كرد
  .ده شود، تغيير مكان مخزن كد براي مثال به سروري ديگر باشداستفا switchديگري كه ممكن است از  حالت

  
  :را انتخاب كنيد رهاي مختلف، بر روي پوشه مورد نظر كليك راست كرده و گزينه زي براي مشاهده نمودار انشعابات پروژه در زمان   

TortoiseSVN → Revision graph 
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  ادغام نتايج انشعابات با انشعاب اصلي پروژه
  
شوند، پس از پايان عمليات مربوطه، نياز به ادغام نتايج  با توجه به اينكه انشعابات خطوط جداي كاري از خط اصلي پروژه محسوب مي    

  . آنها با خط اصلي كاري پروژه وجود خواهد داشت

  
  .ادغام نتايج يك انشعاب با خط اصلي كاري پروژه –۶شكل 

  
  :مورد نظر كليك راست كرده و گزينه زير را انتخاب كنيدبراي اين منظور بر روي پوشه يا فايل 

TortoiseSVN → Merge 
  
  :اين صفحه سه گزينه دارد كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. مربوطه باز خواهد شد wizardصفحه سپس   

• Merge a range of revisions 
يا (يك انشعاب را دريافت كرده و آنها را با انشعاب اصلي  ۵ا ت ۲توان تغييرات انجام شده از بازنگري  در اين حالت براي مثال مي

، آدرس انشعابي را وارد كنيد كه قرار است تغييرات  Fromدر صفحه مربوطه در قسمت  .)۷شكل ( ادغام كرد) انشعابي ديگر
هاي  شمارهصفحه ادغام، ليست  Revision range to mergeدر قسمت  .موجود در آن با نسخه كاري شما ادغام شود

 Reverseاگر در اين صفحه گزينه  .منتقل شوند ، وارد نمائيد Fromادغام شده و به گزينه  بازنگري را كه بايد با يكديگر
merge همان مبحث (ه وارد شده به حالت اول باز خواهند گشت  را انتخاب كنيد، تمامي تغييرات پيشين بر اساس باز
revert .(  

• Reintegrate a branch 
در طي توسعه اين انعشاب، هر روز آنرا با انشعاب . ايد رض كنيد انشعابي را جهت ايجاد يك ويژگي جديد در برنامه ايجاد كردهف

ادغام و همگام سازي  ،پس از پايان كار. اصلي به روز خواهيد كرد تا آخرين تغييرات را نيز در اين انشعاب ويژه داشته باشيد
در اينجا با توجه به همگام بودن اين انشعاب با انشعاب اصلي كه در طي روزهاي متوالي  .)۸شكل (نهايي را انجام خواهيد داد 

در  .)زير اكنون هر دو انعشاب يكسان هستند(صورت گرفته، پس از ادغام، ديگري نيازي به آن نخواهد بود و قابل حذف است 
 .گردد، آدرس انشعابي است كه بايد ادغام  From URLاين حالت گزينه 

• Merge two different trees 
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از اين حالت براي ادغام يك انشعاب و اعمال تغييرات آن به انشعاب اصلي استفاده . اين مورد حالت عمومي گزينه قبل است
صفحه مربوطه بايد آدرس  Fromنكته مهمي كه در اينجا بايد به آن دقت داشت اين است كه در قسمت  .)۹شكل ( شود مي

trunk  زيرا ( د شودوارtrunk در قسمت  .)نقطه آغازين اعمال تغييرات انشعاب استTo  آدرس مربوط به انشعاب ادغام
  .شونده را وارد كنيد

هاي اين  پيش فرض. مربوط به تنظيمات ادغام است wizardهاي فوق و تكميل فرم مربوطه، صفحه بعدي  پس از انتخاب يكي از گزينه 
  . ف اصلي ادغام استصفحه عموما صحيح بوده و هد

  

  
  ها اي از بازنگري ادغام بازه -۷شكل 

  

  
  يكپارچگي مجدد با يك انشعاب  -۸ شكل
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  ادغام دو انشعاب -۹ شكل

  
 ۱۰در صورت بروز تداخل شكل . هايي نيز وجود داشته باشد عمليات ادغام هميشه با موفقيت به پايان نخواهد رسيد و ممكن است تداخل   

  .شدنمايان خواهد 
  

  
  بروز تداخل در اثر ادغام –۱۰شكل 

  
  .در اين حالت عمليات رفع تداخل همانند مباحث پيشين بايد دنبال گردد   
  

  :نكته 
و اكنون كار اين مرحله به ) ايد توسط گزينه سوئيچ آنرا انتخاب كرده(فرض كنيد انشعاب جاري شما، يكي از انشعابات فرعي پروژه است    

را نگه داشته و بر روي پوشه پروژه كليك راست  shiftدكمه . تري نيز وجود دارد گزينه ساده trunkبراي ادغام آن با . تپايان رسيده اس
  :سپس گزينه زير را انتخاب نمائيد. كنيد

TortoiseSVN → Merge reintegrate... 
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  .خواهد رسيدو در يك مرحله كار به پايان ) ۱۱شكل ( سپس صفحه ساده زير نمايان خواهد شد  
  

  
  .  trunkادغام سريع يك انشعاب با  -۱۱شكل 

  
  

  هاي متداول در ايجاد انشعابات خط مشي
  
هاي  برد اما مسايل همراه با ادغام ايجاد انشعابات هنگام كار در يك تيم، بازدهي اعضاي تيم را بدليل كار كردن در انشعابي ايزوله باال مي   

كنند كه در ادامه  هاي مختلفي را جهت ايجاد انشعابات دنبال مي به همين جهت تيم هاي مختلف خط مشي. آتي را به همراه خواهد داشت
  :به آنها خواهيم پرداخت

  
  ايجاد انشعاب به ازاي هر ارائه عمومي برنامه) الف

  
نشان داده شده  ۱۲ست كه در شكل هاي ايجاد انشعاب، ايجاد انشعاب به ازاي هر ارائه عمومي برنامه ا ترين خط مشي يكي از متداول   
اين انشعاب پس از ايجاد  .استدر آن نگارش خاص هاي يك تيم در هنگام ارائه عمومي برنامه  هر انشعاب شامل تمامي تالش. است

اين نوع انشعابات بنابراين بهتر است . شود خاتمه يافته تلقي شده و از آن جهت نقطه آغازين و به روز رساني اوليه نگارشي جديد استفاده مي
  .مشخص نمود Tagبا يك  SVNرا در فرهنگ 

  

  
  .ايجاد انشعاب به ازاي هر ارائه عمومي برنامه -۱۲شكل 
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  ايجاد انشعاب به ازاي هر فاز پروژه) ب
  
و پس  گرديدهاد در اين روش مطابق و به ازاي فازهاي تعريف شده پروژه، انشعابي جديد جهت توسعه، آزمايش و تكميل آن مرحله ايج   

در حين توسعه در اين انشعاب، برنامه نويس همواره خود را با خط اصلي توليد به روز  ).۱۳شكل (گردد  از اتمام كار با خط توليد ادغام مي
  .نگه خواهد داشت

  

  
  .ايجاد انشعاب به ازاي هر فاز پروژه -۱۳شكل 

  
  ايجاد انشعاب به ازاي هر فعاليت جديد) ج
  
توان به ازاي هر فعاليت جديد، انشعابي را ايجاد  ، ميو باال بردن بهره وري تيمي )ها يا فعاليت(وگيري از تداخل وظايف محوله جهت جل     

اين انشعابات بايد كوتاه مدت بوده و نتايج آن سريعا با خط توليد ادغام شوند تا  .)۱۴شكل ( نموده و سپس نتايج آنرا با خط توليد ادغام نمود
  .دنها بيشتر از منافع اين روش نگرد ادغامهزينه 

  

  
  .ايجاد انشعاب به ازاي هر فعاليت جديد -۱۴شكل 

  
  ايجاد انشعاب به ازاي هر زير سيستم جديد) د

     
توان يك انشعاب جديد تعريف، كار را در هر انشعاب به صورت  پس از طراحي سيستم، به ازاي هر كامپوننت يا زير سيستم تعريف شده مي

توان بر تك تك اجزاي سيستم  در اين حالت كنترل بهتري را مي .)۱۵شكل ( زوله به پايان رساند و سپس نتيجه را با خط توليد ادغام كرداي
  .داشت
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  .ايجاد انشعاب به ازاي هر زير سيستم جديد -۱۵شكل 

  
  هاي مختلف ايجاد انشعاب به ازاي فناوري) ه
  

توان به ازاي هر كدام يك انشعاب جديد تعريف نمود و همچنين موارد  كاري مختلف كار كند، مي اگر سيستم شما قرار است تحت سكوهاي
  .در اين حالت هيچگاه ادغام انشعابات مد نظر نيست). ۱۶شكل (توسعه داد  commonمشترك را در انشعاب 

  

  
  .هاي مختلف ايجاد انشعاب به ازاي فناوري -۱۶شكل 
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  هاي توسعه مجتمع محيط با SVN كپارچگيي – ۴فصل 
  

  :مقدمه
  

 هاي توسعه مجتمع در ويندوز بسيار ساده كرده است اما نياز به يكپارچگي محيطرا   SVNاستفاده از  TortoiseSVNهر چند     
)IDE(  باSVN ها بدون مراجعه مكرر آنها به  جهت باال بردن كارآيي برنامه نويسwindows explorer ز پيش احساس بيش ا

اند كه در اين فصل به  توسعه يافتههاي توسعه مجتمع  و ساير محيط VS.Netجهت ) Add-in(هايي  بدين منظور افزودني .شود مي
  .معرفي آنها خواهيم پرداخت

  
  
  Visual Studio.Netبا  SVNيكپارچگي ) الف

  
  Garry Broadsword's Add-on: ساده ترين راه حل موجود

  
  :توانيد تهيه كنيد را از آدرس زير مي آيد شمار مي هب TortoiseSVNبراي  )wrapper( اي كه در حقيقت محصور كننده اين افزودني

http://garrys-brain.blogspot.com/2007/07/tortoisesvn-and-visual-studio.html 
  
،  Commitاين موارد شامل . خواهيد داشت VS.Netرا در  TortoiseSVNهاي  با استفاده از اين افزودني تقريبا تمامي توانايي   

Update  ،History  ،Diff  ،Blame  ،Revert  ،Modifications  ،Edit Conflicts  ،Resolve  ،Repository  ،
Project History  ،Add Solution  ،Branch/Tag  وSettings ها هاي فايل متاسفانه مبحث تغيير رنگ آيكون. دنباش مي 

پشتيباني نخواهند شد و اگر  VS.Netبه اين صورت در  )ايد نمونه آنرا ديده windows explorerدر  TortoiseSVNكه توسط (
جهت كار ) از لحاظ مصرف منابع سيستمي( موجود ترين افزودني ترين و سبك سادهرايگان، اين مورد براي شما اهميتي ندارد، اين افزودني 

  .باشد مي VS.Netدر  SVNبا 
  :نصب آن به صورت زير عمل كنيدبراي   

مورد استفاده شما، مقدار متغير  VS.Netرا گشوده و بنابر نگارش  SubversionInstall.vbsفايل  -۱
strVisualStudioVersionNumber  به صورت پيش فرض براي (را ويرايش كنيدVS.Net 2008  تنظيم شده

را  strTortoiseSVNBinايد، مقدار متغير  را در مكان پيش فرض آن نصب نكرده TortoiseSVNهمچنين اگر ). است
روي آن دوبار كليك كنيد يا بر روي آن كليك راست نموده، گزينه ( اكنون اين اسكريپت را اجرا نمائيد .نيز ويرايش نمائيد

Open with   را انتخاب كرده و سپس بر رويMicrosoft windows based script host كليك كنيد.( 
  و گزينه VS.Netدر  toolsموجود را با استفاده از منوي  vssettingsخود، فايلهاي  VS.Netبسته به نگارش  -۲

Import and Export Settings  به ،VS.Net ۱شكل ( معرفي نمائيد(. 
  .ه شده استهاي ديگر نيز استفاد IDEاز همين ايده در  .كنيد مالحظه مي ۲نتيجه اين عمليات را در شكل 

  

http://garrys-brain.blogspot.com/2007/07/tortoisesvn-and-visual-studio.html
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  .  VS.Netبه  vssettingsمعرفي فايلهاي  -۱شكل 

  

  
  .  VS.Netبه  Subversionافزوده شدن منو و نوار ابزار  -۲شكل 

  
  AnkhSVN: ترين راه حل سورس باز موجود جامع

  
   AnkhSVN ترين افزودني سورس باز موجود جهت يكپارچگي  جامعVS.Net  وSVN دني را از آدرس زير اين افزو. رود بشمار مي
  :توانيد دريافت نمائيد مي

http://ankhsvn.open.collab.net/ 
  
عالوه ب( دهد در اختيار شما قرار مي VS.Netباشد و امكانات مشابهي را در  نمي TortoiseSVNبراي استفاده از آن نيازي به نصب    

موارد مربوط مراجعه كرده و  VS.Netدر   toolbarsگزينه  Viewپس از نصب آن به منوي  .)ها هاي فايل آيكون خودكار امكان تغيير
  .را انتخاب نمائيد تا نوار ابزار آن قابل استفاده گردد Source controlبه 
كليك  solution explorerبر روي نام پروژه در ليست  SVNبراي افزودن يك پروژه به  .استفاده از اين افزودني بسيار ساده است  

در اينجا فرض بر اين است كه ايجاد مخزن كد را پيشتر ( نيدرا انتخاب ك Add solution to subversionراست كرده و گزينه 
به را پس از افزودن يك فايل به پروژه، كار افزودن آن فايل اين افزودني  .)آنرا بايد وارد كرد URLايد و در صفحه ظاهر شده  انجام داده

http://ankhsvn.open.collab.net/
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SVN  توان بر  پس از تغيير هر فايل ميبراي مثال  يا د ودهد و نيازي به دخالت برنامه نويس نخواهد بو به صورت خودكار انجام مينيز
ساير موارد عنوان شده در . افزوده شده است، انتخاب نمود VS.Netرا كه اكنون به  Commitروي آن كليك راست نمود و گزينه 

  .هاي پيشين نيز به همين ترتيب در دسترس خواهند بود فصل
  
  

 VisualSVN: بهترين راه حل تجاري موجود
  
با  SVNهمان شركت محصول ديگري را نيز جهت يكپارچگي . رايگان آشنا شديد VisualSVN Serverهاي قبل با  از فصل   

VS.Net  ارائه داده است كه غيررايگان است اما مطابق شواهد موجود پركاربردترين افزودني جهت كار باSVN  درVS.Net شمار  هب
را  TortoiseSVNاست بنابراين جهت استفاده از آن حتما بايد  TortoiseSVNهاي  محصور كننده توانايي Add-inاين . رود مي

بود، توسط  TortoiseSVNهاي  كه آن نيز محصور كننده توانايي اين فصل حل عنوان شده برخالف اولين راه .پيشتر نصب كرده باشيد
VisualSVN ها در  هاي فايل آيكون خودكار امكان تغييرVS.Net همانند (ت نيز مهيا اسTortoiseSVN  درwindows 

explorer ( و اين مورد كمك شاياني را در مورد درك وضعيت فعلي فايلهاي پروژه از نظر هماهنگي با مخزن كد به برنامه نويس خواهد
  .)۳شكل ( كرد
          براي مثال گزينه .اند ههاي اخير اين افزودني امكانات بيشتري نسبت به يك محصور كننده صرف را ارائه داد هر چند نگارش   

add solution to subversion  آن، به سادگي تمامي مراحل ايجاد مخزن، ايجاد سه پوشه استانداردtrunk  ،tags  و
Branches  مباحث،check in  وcheck out بديهي است پس از اين عمليات يكبار بايد عمليات  .دهد را به صورت خودكار انجام مي

commit براي اين منظور روي نام پروژه در  .را انجام داد تا پروژه با مخزن كد هماهنگ گرددVS.Net  كليك راست كرده و گزينه
Commit صفحه آشناي . را كه پس از نصب اين افزودني اضافه است شده است، انتخاب نمائيدCommit توسط  ها فايل 

TortoiseSVN  هاي قبل است عنوان شده در فصلظاهر شده و باقي قضايا همانند مطالب.  
  

  
  .كه بيانگر وضعيت هماهنگي آنها با مخزن كد است VisualSVNتوسط  VS.Netها در  هاي فايل نمايي از تغيير آيكون –۳شكل 
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  Delphiبا  SVNيكپارچگي ) ب
  

  File Browserاستفاده از 
  :، استفاده از گزينه زير استدر دلفي TortoiseSVNهاي  ترين راه حل استفاده از توانايي ساده   

View menu → File Browser  
  
هاي  خواهيد داشت و همچنين مبحث تغيير آيكون TortoiseSVNدسترسي كاملي به منوهاي  IDEن صورت از  درون به اي   
  .نيز در اينجا كامال فعال است TortoiseSVNها توسط  فايل

در غيراينصورت . است كه پيشتر در مورد آنها بحث شد  هاي صرفنظر شونده سپرد، مبحث فايل خاطر اي كه بايد در مورد دلفي به تنها نكته  
  .هاي غير ضروري كه بايد به مخزن كد وارد شوند روبرو خواهيد شد هربار با انبوهي از فايل

  
  DelphiAddinForTortoiseSVNپروژه سورس باز 

  
كند و محصور كننده  عمل مي VS.Netهمانند اولين افزودني معرفي شده براي ، )۴شكل ( اين افزودني محيط توسعه مجتمع دلفي   

  :براي دريافت سورس كد آن به آدرس زير مراجعه نمائيد .است TortoiseSVNهاي  توانايي
http://delphiaddinfortortoisesvn.tigris.org/ 

  

  
  .براي محيط توسعه مجتمع دلفي TortoiseSVNافزودني  -۴شكل 

  
جديد را در دلفي  packageيك پروژه . را از آدرس فوق دريافت كنيد icons.resو  tsvnWizard.pasي نصب آن دو فايل برا  

   .را انتخاب كنيد Installكليك راست نموده و گزينه  IDEروي پروژه در  برپس س. آغاز كرده و اين دو فايل را به آن اضافه نمائيد
به اين ) ايد نمونه آنرا ديده windows explorerدر  TortoiseSVNكه توسط (ها  هاي فايل متاسفانه مبحث تغيير رنگ آيكون  

  .صورت در دلفي پشتيباني نخواهند شد
  

  delphisvnپروژه سورس باز 
  

  :توان از آدرس زير دريافت كرد نيز براي دلفي موجود است كه آنرا مي delphisvnافزودني ديگري به نام     
http://sourceforge.net/projects/delphisvn/ 

http://delphiaddinfortortoisesvn.tigris.org/
http://sourceforge.net/projects/delphisvn/
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   .هاي آنرا بازنويسي كرده است نداشته و توانايي TortoiseSVNاين افزودني نيازي به نصب   
  
  

  JCL Version افزودني
كند كه آن نيز  دلفي اضافه مي IDEبه  JCL Version، افزودني را به نام  jedi control libraryيا  jclكتابخانه معروف    

   :اين كتابخانه از آدرس زير قابل دريافت است .است TortoiseSVNهاي  ننده تواناييمحصور ك
http://homepages.codegear.com/jedi/jvcl/ 

  
  

 IDEدر  Tools menuاستفاده از 
  
بوط به هاي مر آيتمنحوه افزودن . براي شما فراهم كرده استنيز هاي جديدي را  امكان افزودن آيتم tools استاندارد منوي  

TortoiseSVN به اين منو در آدرس زير بر شمرده شده است:  
http://delphi.wikia.com/wiki/Adding_TortoiseSVN_to_the_Tools_menu  

  
  
  Eclipseبا  SVNيكپارچگي ) ج
  :نيز افزودني سورس بازي در آدرس زير قابل دريافت است Eclipseبراي   

http://subclipse.tigris.org/ 
  
براي اين منظور مسير زير را بررسي . بهتر است اطمينان حاصل نمائيد كه اينكار پيشتر صورت نگرفته باشد subclipseاز نصب  پيش  

  :كنيد
Help → About Eclipse SDK → Plugins 

  
  .كند كار نصب ميداين پالگين را نيز به صورت خو PHPEclipseبراي مثال   
  
  
  NetBeansبا  SVNيكپارچگي ) د
  
به بعد آن، اين پشتيباني به صورت  ۶است، اما از نگارش   به صورت پيش فرض نصب نشده NetBeans 5.5در  SVNپشتيباني از    

  .آن نيست اوليه و نيازي به هيچگونه تنظيمات خاصي براي فعال كردن )در منوهاي برنامه Versioningتوسط گزينه ( كامل وجود دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://homepages.codegear.com/jedi/jvcl/
http://delphi.wikia.com/wiki/Adding_TortoiseSVN_to_the_Tools_menu
http://subclipse.tigris.org/
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  هاي كدها  بان از مخزنتهيه پشتي – ۵فصل 
  

  :مقدمه
  
از در اين فصل نحوه تهيه پشتيبان . هاي كد، عمال استفاده از اين سيستم كاري بيهوده است هاي منظم از مخزن بدون تهيه پشتيبان   

  . را مورد بررسي قرار خواهيم داد و بازيابي آنها هاي كدها اطالعات مخزن
  
  

  :تهيه پشتيبان از مخزن كد
  
  ها ش كپي كردن فايلرو) الف
  .را متوقف كرد svnاين روش سريعترين حالت ممكن تهيه پشتيبان است اما بايد سرور     
  
 dumpتهيه فايل ) ب
  :توان از يك مخزن كد پشتيبان تهيه كرد و اجراي خط فرمان زير مي svnadminبا استفاده از برنامه استاندارد   

C:\>SVNAdmin dump C:\Repositories\TestRepo > C:\backup\dumps\dmp01.bak 
  
، نيازي به مشخص نمودن )فصل يك(ويندوز قرار گرفته است  PATHدر  SVNبرنامه  binدر اين دستور با توجه به اينكه پوشه   

در فايل  C:\Repositories\TestRepoمخزن كد واقع شده در مسير  dumpسپس . مسير كامل آن نخواهد بود
C:\backup\dumps\dmp01.bak پسوند فايل اهميتي ندارد( ذخيره خواهد شد(.  

  .كند اين روش از فايلهاي تنظيمات مخزن كد پشتيبان تهيه نمي  
  

و كرده را از سايت آن دريافت  SVNاگر هنگام اجراي اين فرمان با خطاي زير مواجه شديد، بدين معنا است كه بايد آخرين نگارش   
  :)را نيز بايد به روز نمود SVN، برنامه  TortoiseSVNبه روز رساني  همواره پس از( ائيدنصب نم

svnadmin: Expected format '3' of repository; found format '5' 
  
  :دهد اگر تمايل داريد كه به اين روش پشتيبان تهيه كنيد، برنامه سورس باز زير رابط كاربر مناسبي را در اختيار شما قرار مي   

http://www.codeplex.com/svnbackupwidget 
  
  hotcopyروش ) ج
در اين . اگر شخصي يك يا چند فايل پروژه را قفل كرده باشد، استفاده از روش فوق هنگام بازيابي اطالعات با مشكل مواجه خواهد شد   

و به معناي يك كپي امن از مخزن  استكه در هر زماني و تحت هر شرايطي قابل اجرا ( بايد استفاده شود hotcopyموارد از روش تهيه 
  :)باشد كد مي

SVNAdmin hotcopy C:\Repositories\TestRepo C:\backup\hotdumps --clean-logs 
  .در اينجا مسير مقصد بايد يك پوشه خالي باشد  
  :توان دستور خط فرمان زير را اجرا كرد مي ،براي بررسي صحت عمليات تهيه پشتيبان   

svnadmin verify C:\backup\hotdumps 
  

http://www.codeplex.com/svnbackupwidget
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توان عمليات تهيه پشتيبان روزانه را تحت يك زمان بندي مشخص  مي windows task schedulerبا استفاده از برنامه استاندارد    
اد كنيد و ايج batبراي مثال يك فايل متني با پسوند  .اي ديگر در شبكه منتقل نمود انجام داده و سپس آنرا به صورت خودكار به رايانه

  :محتويات آنرا به صورت زير تنظيم نمائيد
DailyBackup.bat 
 
::Reset final backup storage: 
rmdir /S /Q \\archive\svn_backup\daily\v5 
mkdir \\archive\svn_backup\daily\v5 
::Reset Temp backup storage 
rmdir /S /Q C:\SVNBACKUP 
mkdir C:\SVNBACKUP 
::Initiate SVN backup. Use svadmin hotcopy --help for details 
svnadmin hotcopy C:\ARMS\ C:\SVNBACKUP --clean-logs 
::Copy temp backup storage to final backup storage 
xcopy C:\SVNBACKUP \\archive\svn_backup\daily\v5 /E /I /Q /H /R /Y 

  
ساير مسيرها را نيز بايد . نام دارد archiveها پس از تهيه پشتيبان به آن منتقل خواهند شد،  فايل، نام سروري كه  batch fileدر اين 

  .همانند مخزن كد خود و مسيرهاي موجود در شبكه تنظيم نمائيد
  
 :، مسير زير را در ويندوز طي نمائيد batch fileبراي تنظيم زمانبدي اجراي اين   

All programs → accessories → system tools → scheduled tasks 
  
ايجاد شده را به آن  batآن، ابتداي فايل  wizardكليك كرده و مطابق  add scheduled tasksدر  صفحه باز شده، بر روي   

اشت كه اين بايد دقت د. را انتخاب و در ادامه نام كاربري و كلمه عبور مناسبي را وارد نمائيد batمعرفي كنيد، سپس زمان اجراي فايل 
با موفقيت اجرا  xcopyدر غيراينصورت عمليات . داشته باشد ،در شبكهبه سرور مورد نظر را ها  فايلكردن كاربر بايد دسترسي كپي 

  .نخواهد شد
  

 dumpتهيه شده توسط روش  بازيابي اطالعات از پشتيبان
  
هاي قبل با  كه در طي فصل(بايد مخزن كد جديدي را ايجاد نمود  ، ابتدا)تهيه شده dumpيك فايل ( براي بازيابي اطالعات از پشتيبان  

  :سپس دستور زير را درخط فرمان وارد نمائيد). ايد آن آشنا شده
svnadmin load C:\SVN\MyProject < C:\tmp\MyProject.bak 

  
  .كرد استفاده TortoiseSVNبرنامه  repo-browserتوان از  براي بررسي صحت عمليات صورت گرفته مي

  
  مقايسه سه روش پشتيبان گيري

  

نياز به متوقف سازي   روش
  سرور دارد؟

از فايلهاي تنظيمات 
  گيرد؟ پشتيبان مي

  سرعت

File Copy  سريعترين  بله  بله  
Dump/Load  كندترين  خير  خير  

Hotcopy سريع  بله  خير  
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  SVNها در  آشنايي با قالب – ۶فصل 
  

  :مقدمه
  
   Subversion hooks هاي  البيا قSVN دادهاي معين  را به رخ )هايي برنامه( ، امكان انتساب اعماليSVN براي مثال . دهند مي

به روز به روز رساني خودكار يك سايت پس از هماهنگ سازي با مخزن كد، به ساير اعضاي تيم،  commitارسال ايميل پس از هر 
قرار  \C:\Repositories\TestRepoر مخزن كد ما در آدرس براي مثال اگ. و امثال آن issue tracking systemرساني 

  ) . C:\Repositories\TestRepo\hooks(قابل مشاهده است نيز  Hooksپوشه  جاداشته باشد در اين
  
  :توانيد دريافت كنيد هاي زير مي در آدرس ،قابل اتصال هستند SVNهاي  كه به قالب را هايي اي از اسكريپت نمونه   

http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/tools/hook-scripts/  
http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/contrib/hook-scripts/ 

 
 

  : SVNهاي  انواع قالب
  

• start-commit 
اعضاي تيم  commitيكي از كاربردهاي آن جلوگيري از  .شود ، فراخواني مي commitاين رخداد پيش از شروع تراكنش 

 .شود اگر خروجي اسكريپت مورد استفاده در اينجا غيرصفر باشد عمليات متوقف مي .اي محقق نشده باشد ت اگر شرايط ويژهاس
  .كند شامل مسير مخزن كد و نام كاربر است آرگومانهايي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال مي

• pre-commit 
يكي از كاربردهاي آن بررسي  .شود و پيش از اجراي واقعي آن فراخواني مي commitاين رخداد در هنگام شروع عمليات 

ها موظف به ارائه توضيحاتي در  براي مثال تمام برنامه نويس( استانداردهايي است كه در يك تيم برنامه نويسي بايد رعايت شود
آرگومانهايي را كه  .شود د عمليات متوقف مياگر خروجي اسكريپت مورد استفاده در اينجا غيرصفر باش. )شوند commitمورد 

  .كند شامل مسير مخزن كد و نام تراكنش است اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال مي
• post-commit 

 .يكي از كاربردهاي آن ارسال ايميل به ساير اعضاي تيم است .شود فراخواني مي commitاين رخداد پس از اتمام تراكنش 
  .كند شامل مسير مخزن كد و شماره بازنگري است ي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال ميآرگومانهاي

• pre-revprop-change 
هاي قبل  در مورد اين خاصيت در فصل(شود  فراخواني مي) revision property(اين رخداد پيش از تغيير خاصيت بازنگري 

كند شامل مسير مخزن كد ،  ي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال ميآرگومانهاي ).توضيحات الزم ارائه شد
 .شماره بازنگري، نام كاربر و نام خاصيت است

• post-revprop-change 
آرگومانهايي را كه  .شود رساني استفاده مي از آن براي اطالععموما  .شود اين رخداد پس از تغيير خاصيت بازنگري فراخواني مي

  .كند شامل مسير مخزن كد ، شماره بازنگري، نام كاربر و نام خاصيت است ين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال ميا
• pre-lock 

كند  آرگومانهايي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال مي. گردد اين رخدا پيش از ايجاد يك قفل فراخواني مي
اگر خروجي اسكريپت مورد  .باشد ري كه در آن قفل ايجاد خواهد شد و نام كاربر مربوطه ميشامل مسير مخزن كد ، مسي

 .شود استفاده در اينجا غيرصفر باشد عمليات متوقف مي
• post-lock 

http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/tools/hook-scripts/
http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/contrib/hook-scripts/
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 آرگومانهايي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت. شود ها فراخواني مي اين رخداد پس از كامل شدن عمليات قفل كردن فايل
  .باشد كند شامل مسير مخزن كد و نام كاربر مربوطه مي قالب ارسال مي

• post-unlock 
آرگومانهايي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال . ها فراخواني خواهد شد اين رخداد پس از قفل گشايي فايل

  .باشد كند شامل مسير مخزن كد و نام كاربر مربوطه مي مي
• pre-unlock 

آرگومانهايي را كه اين رخداد به برنامه يا اسكريپت قالب ارسال . ها فراخواني خواهد شد ن رخداد پيش از قفل گشايي فايلاي
اگر خروجي اسكريپت مورد  .باشد كند شامل مسير مخزن كد ، مسيري كه در آن قفل باز خواهد شد و نام كاربر مربوطه مي مي

 .شود ت متوقف مياستفاده در اينجا غيرصفر باشد عمليا
  
  

  براي مطلع سازي ساير اعضاي تيم post-commitرخداد استفاده از 
  
اي داريم كه بتواند از طريق خط فرمان  كه در ادامه ارائه خواهد شد، نياز به برنامه post-commit.batپيش از بررسي محتويات فايل   

  :توانيد دريافت كنيد زير مي هاي آدرسها را از  اي از اين برنامه نمونه. ز ايميل ارسال كندوويند
http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/ 

http://sourceforge.net/projects/blat/ 
  

  : post-commit.batمحتويات فايل  
@ECHO OFF 
REM ************************************************************* 
REM * this sets the arguments supplied by Subversion             
REM ************************************************************* 
SET REPOS=%1 
SET REV=%2 
SET DIR=%REPOS%/hooks 
SET PATH=%PATH%;%DIR%;C:\Utils  
SET WORKING_COPY=c:\path\to\working\copy 
SET SITENAME=My Code Base 
SET SMTP_SERVER=smtp.yourdomain.com 
SET EMAIL_TO=svnupdates@yourdomain.com 
SET EMAIL_FROM=svnupdates@yourdomain.com 
SET SUBJECT=SVN Update - %SITENAME% - rev %REV% - %REPOS% 
svn update %WORKING_COPY% 
ECHO The following changes were made to the code: > %DIR%/email.txt 
ECHO. >> %DIR%/email.txt 
REM ************************************************************* 
REM * dump the log of changes to the e-mail message              
REM ************************************************************* 
svn log %WORKING_COPY% -v -r "%REV%" >> %DIR%/email.txt 
REM ************************************************************* 
REM * dump the diff changes to the e-mail message               
REM ************************************************************* 
svn diff %WORKING_COPY% -c "%REV%" --no-diff-deleted >> %DIR%/email.txt 
sendEmail -s %SMTP_SERVER% -t %EMAIL_TO% -f %EMAIL_FROM% -u "%SUBJECT%" -o message-
file=%DIR%/email.txt 
 

  :توضيحاتي در مورد اسكريپت فوق

http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/
http://sourceforge.net/projects/blat/
mailto:svnupdates@yourdomain.com
mailto:svnupdates@yourdomain.com
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است و دومين آرگومان   hooksكند مسير پوشه  اولين آرگوماني را كه به اسكريپت ما ارسال مي post-commitرخداد  •
 .باشد ميارسال شده شماره خودكار بازنگري عمليات 

ويندوز جهت سهولت كار اضافه   PATHقرار گرفته و سپس به  C:\utilsدر اينجا در مسير  sendMailفرمان  برنامه خط •
 .شده است

 diffصورت نياز به محتويات كنيد در  همانطور كه مالحظه مي( را بايد اصالح نمائيد WORKING_COPYمسير  •
 .)توان يك نسخه كاري را نيز بر روي سرور قرار داد مي

 .ها را نيز مطابق اطالعات سرور خود ويرايش كنيد و تنظيمات ايميل smtp serverموارد مربوط به  •
 .از آن خط صرفنظر نمائيد توانيد اگر نيازي به آن نداريد مي. ممكن است حجم زيادي از اطالعات را ايجاد نمايد diffعمليات  •
يرهاي بنابراين در اين محيط امكان دسترسي به متغ. كند هاي قالب را در محيطي ايزوله اجرا مي اسكريپت svn ،بداليل امنيتي •

 .يكبار مقدار دهي شده است PATHبه همين جهت در اسكريپت فوق متغيير . و غيره نخواهد بود PATHمحيطي مانند 
مسير پوشه ( به آن انتقال داده خواهند شد svnهنگام اجراي اسكريپت توسط  SET DIR=%1/hooksهاي  آرگومان •

hooks( . در غيراينصورت)هاي ما در مسيرهاي پيش بيني شده قرار  خروجي فايل) ي استانداردعدم استفاده از اين مسيرها
  .نخواهند گرفت

  
نام اين فايل بايد مطابق يكي از رخدادهاي تعريف شده فوق ( post-commit.batبراي اجرا شدن اين اسكريپت تنها كافي است فايل 

 VisualSVN serverراه ديگر استفاده از  .مخزن كد خود قرار دهيد hooks، را در پوشه )باشد، در غيراينصورت اجرا نخواهد شد
به سادگي  Hooksدر صفحه باز شده در برگه . بر روي مخزن كد خود در اين برنامه كليك راست كرده و خواص آنرا انتخاب كنيد. است
  ).۱شكل (هاي قالب را مديريت كرد  توان رخدادهاي منتسب به اسكريپت مي
  

  
  . VisualSVN serverها با استفاده از  امكان مديريت ساده قالب –۱شكل 
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  هنگام اجراي يك اسكريپت قالب svnهاي  دريافت خروجي
  
  . توان از روش زير استفاده كرد ب ميبراي ديباگ كردن يك اسكريپت قال   

 .تغيير دهيد post-commit-run.batرا به  post-commit.batنام فايل  •
 :جديد را با محتويات زير ايجاد كنيد post-commit.batاكنون يك فايل  •

call %~dp0post-commit-run.bat %* > %1/hooks/post-commit.log 2>&1 
ذخيره خواهد شد كه جهت ديباگ كردن  post-commit.logاجراي اسكريپت ما در فايل  با استفاده از اين روش خروجي •

  .عمليات بسيار مفيد است
  

  :نكته 
اگر اسكريپت شما از نوع  . batيا  exeي با پسوند يهاي اجرايي باشند براي مثال فايلها هاي قالب بايد از نوع فايل در ويندوز اسكريپت    

vbs يك فايل  است براي اجرا آنbat با محتواي زير درست كنيد:  
SET PATH=C:\Windows;C:\Windows\system32; 
cscript.exe //NoLogo C:\Repositories\TestRepo\hooks\sample.vbs 

  
  ها هاي ديگر برنامه نويسي براي نوشتن قالب يا زبان #Cاستفاده از 

  
  :براي مثال . نوشت svnهايي را براي  توان قالب سي ديگر نيز مييا هر زبان برنامه نوي #Cهاي  با استفاده از قابليت

using System; 
 
namespace post_commit { 
    class Class1 { 
        [STAThread] 
        static void Main(string[] args) { 
        System.IO.StreamWriter sw = new 
                       System.IO.StreamWriter(@"f:\PostCommit.txt", true,  
                       System.Text.Encoding.Default); 
            sw.Write(System.DateTime.Now.ToString() + ":" + 
                     string.Join("|", args)); 
            sw.Close(); 
        } 
    } 
} 

  
تا پس از قرارگيري در پوشه (ها باشد  است كه نام نهايي آن بايد مطابق يكي از رخدادهاي استاندارد قالب consoleز نوع اين برنامه ا  

hooks قابل استفاده شود.(  
  
ين نكته البته هميشه بايد ا .دهد بديهي است اين روش توانايي قابل توجهي را در اختيار شما در مقايسه با اسكريپت نويسي ساده قرار مي  
ها بايد زياد بوده و هرچه سريعتر به پايان برسند، در غيراينصورت كاربران با مشكل مواجه خواهند  خاطر داشت كه سرعت اجراي قالب هرا ب
  .)در حين كار با يك سرور راه دور timeoutبراي مثال دريافت ( شد
  
  :است Subversion Notifyها برنامه  اي ديگر از اين تالش نمونه   

http://www.subversionnotify.com/ 
  

http://www.subversionnotify.com
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  هاي سمت كالينت قالب
  
هايي كه در اينجا  آن قابل تنظيم است و قالب Hook scriptsمراجعه كنيد، قسمت  TortoiseSVNاگر به تنظيمات برنامه    

  ).رسي قرار گرفتندهاي سمت سروري كه تاكنون مورد بر برخالف قالب(تنظيم شوند تنها بر روي كالينت اجرا خواهند شد 
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   SVNهاي كاري با  مرور بهترين تجربه – ۷فصل 
  

  :مقدمه
  

هاي اين  هاي كاري خود تغيير ايجاد نمود تا بتوان از توانايي يا هر سيستم كنترلي ديگر بايد اندكي در شيوه SVNبراي كار با     
هاي قبل در مورد آنها  داليل بسياري كه در فصل هو امثال آن ب SVNبايد درنظر داشت كه هرچند  .محصوالت حداكثر استفاده را برد

ترين دليل توسعه آنها تسهيل روابط كاري با ساير اعضاي يك تيم برنامه نويسي  بحث شد براي يك برنامه نويس مفيد هستند، اما ابتدايي
  .در يك تيم برنامه نويسي بحث خواهيم كرد SVNكاري استفاده از  هاي در ادامه اين فصل درباره بهترين تجربه .است

  
  

  يك مخزن كد) layout(انتخاب آرايش 
  
هاي مختلف پروژه بسيار حائز اهميت  تر نگارش كمك نمودن به اعضاي تيم در جهت يافتن ساده برايانتخاب آرايش يك مخزن كد    
  :دهد و ريشه مخزن كد شما به صورت زير خواهد بود بسيار عالي جواب مي trunk/branches/tagsبراي يك پروژه آرايش  .است

branches 
tags 
trunk 

  
را داشته باشد، با اولين بررسي قادر به  SVNاين آرايش كامال استاندارد بوده و هر شخصي در سراسر دنيا كه پيشتر تجربه كار با   

در اين حالت . ما در حالت مديريت چندين پروژه، استاندارد مشخصي وجود نداردا .تشخيص ساختار مخزن كد و استفاده از آن خواهد بود
  :گيرد كه در ادامه به مزايا و معايب هريك اشاره خواهد شد عموما يكي از دو آرايش زير مورد استفاده قرار مي

  
branches 

project1 
project2 

tags 
project1 
project2 

trunk 
project1 
project2 

  :بعدش ياو يا آر
project1 

branches 
tags 
trunk 

project2 
branches 
tags 
trunk 
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داشته باشند و يا كال يك واحد اصلي بزرگتر را  يگردكي ها واحدهاي مشتركي را با اولين آرايش براي حالتي مناسب است كه پروژه   
براي مثال  .ها است هاي پروژه ها و پوشه ا كردن فايلمزيت آن استاندارد بودن سطح اصلي مخزن كد است و مشكل آن جابج .تشكيل دهند

همچنين مباحث اعتبار سنجي ريزتري را با توجه به يكي  .اگر در آينده قصد تفيك آنها را داشته باشيد كار مشكلي را پيش رو خواهيد داشت
  .توان اعمال كرد بودن ريشه اصلي مخزن كد نيز مشكل مي

در اين حالت هر  .شوند ها از يكديگر مجزا بوده و تنها تحت يك مخزن كد نگهداري مي است كه پروژه دومين آرايش براي حالتي مناسب  
   .تر است پروژه آرايشي استاندارد داشته و همچنين اعمال سطوح دسترسي مختلف نيز به آنها ساده

  
  هاي قابل ادغام خودداري كنيد از قفل كردن فايل

  
ها در آنها بايد حتما  هاي كنترل سورس كدي كه براي كار كردن با فايل كنار گذاشتن استفاده از سيستمها در حال  بسياري از سازمان   
اي را براي ساير اعضاي تيم به همراه  ها مشكالت عديده قفل كردن فايل.  )SourceSafeبراي مثال ( ها را قفل نمود، هستند   فايل

يك تيم ممكن است دو نفر بر در  .رها كردن آن قفل نمودنك فايل و سپس فراموش خواهد داشت، براي مثال قفل كردن طوالني مدت ي
خودكار  mergeروي دو قسمت مجزاي يك فايل كار كنند و قفل كردن يك فايل در اينجا صرفا به مشكالت خواهد افزود و با امكانات 

توان با ارسال  ها ارائه شد، مي هاي قبل در مورد قالب لهمچنين با امكاناتي كه در فص .نيازي به قفل كردن فايل اصلي نيست SVNدر 
  .بالفاصله ساير اعضاي تيم را درجريان تغييرات قرار داد ،ايميل

  .به صورت خودكار يكي كرد ، بايد قفل كرد mergeتوان با استفاده از ابزار  هاي گرافيكي و امثال آنرا كه نمي تنها فايل   
  

  همگام سازي متناوب با مخزن كد
  
و همچنين در دسترس قرار دادن آن آخرين تغييرات جهت نگهداري سوابق آنها   commitهدف نهايي يك سيستم كنترل سورس كد،    

هماهنگ كنيد ، مشكالت بيشتري را براي اعضاي تيم پديد كد هرچقدر تغييرات را ديرتر با مخزن  .باشد جهت ساير اعضاي تيم مي موارد
متناوب كدهاي خود به مخزن، در صورت بروز هرگونه مشكل سخت افزاري و امثال آن، نگران از دست دادن  با ارسال. خواهيد آورد

همچنين همواره  .گيرند هاي سرويس دهنده درنظر مي نه كدهاي محلي خود نخواهيد بود چون عموما سخت افزارهاي بهتري را براي رايا
 .گيرد آنها صورت مي هاي محلي است و نظارت بيشتري بر هاي تهيه پشتيبان يستمتر از س سيستم تهيه پشتيبان بر روي سرورها منظم

و امكان هماهنگ سازي بيشتر آنها را  كند ها با ساير اعضاي تيم جلوگيري مي ارسال متناوب كدها به مخزن از احتمال ايجاد تداخل بعالوه
  .آورد فراهم ميجديد با تغييرات 

ها اثر منفي بگذارد و  جود داشته باشد كه ارسال يك كد باگ دار ممكن است بر روي ساير هم تيميهرچند ممكن است اين تصور و   
ن مورفي همواره يك باگ وجود دارد كه شما يانوقبر اساس بنابراين بهتر است كمي ديرتر نسبت به ارسال و اعمال تغييرات اقدام كرد، اما 

  )قرار باشد چيزي خراب شود، مي شود اگر( !به آن پي خواهيد برد commitتنها پس از 
و  تر است ساده ،تغييراتي با وسعت كممربوط به به همين جهت تغييرات خود را سريعتر با مخزن كد هماهنگ سازيد، زيرا رفع خطاي   

  .درك آن نيز براي ساير اعضاي تيم دشوار نخواهد بود
و ساير  دهوت آزمايشي دارد بهتر است يك انشعاب جديد براي آن ايجاد نمكدي كه مشغول به كار بر روي آن هستيد بيشتر حالاگر يا و   

  .ننمائيد در انشعاب اصلي كاري اعضاي تيم را درگير خطاهاي كدهاي خود
  

  از توضيحات معنا داري استفاده كنيد commitهنگام 
  
ها در درك كدهاي  است كه به ساير هم تيميهماهنگ سازي متناوب و سريع تغييرات كوچك در كدها با مخزن كد، يكي از مواردي   

اين  ،بعالوه .دهيد مورد ديگر توضيحاتي است كه هنگام هماهنگ سازي آخرين تغييرات خود با مخزن كد ارائه مي. شما كمك خواهد كرد
  .باشد مي بسيار مفيد نيز در طول زمان مورد هنگام تهيه گزارش از تغييرات انجام شده در يك مخزن كد 
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  ابات و ادغام سازيانشع
  
ا اين بدان معنا نيست كه هر بسيار پيشرفت داشته است، ام ،از لحاظ ايجاد انشعابات سريع و كم حجم CVSنسبت به  SVNهرچند    

 commitهمانطور كه عنوان شد هدف نهايي از يك مخزن كد . كار شد هو در آن مشغول ب هايجاد كردرا بايد يك انشعاب جديد  زمان
و شاخه اصلي كاري  trunkاطالعات جديد به  commitت جديد به آن است اما اگر اين جمله را بخواهيم اصالح كنيم بايد گفت اطالعا
از خط اصلي آنها را بنابراين تا حد امكان از ايجاد انشعابات خودداري كنيد مگر مواردي كه نياز به تست و آزمايش دارند و بهتر است . است

يا براي مثال به  .استفاده خواهند شد يا خير trunkها آيا واقعا در  و گاهي از اوقات حتي مشخص نيست اين تالش كاري دور نگه داشت
ازاي هر نگارش عمومي برنامه بهتر است يك انشعاب نيز ايجاد شود تا تمامي آزمايشات الزم بر روي اين نگارش خارج از خط اصلي كاري 

براي  ).tagايجاد (شود به آن برچسب زد  ردن از كيفيت كار حاصل شده در انشعاب ارائه عمومي، ميپس از اطمينان حاصل ك .انجام شود
  :هاي عمومي برنامه مثال گزارشي از برچسب زدن به ارائه

tags 
7 months ago 0.9.0  
8 months ago 0.8.7  
9 months ago 0.8.6  
9 months ago 0.8.5  

  
،  exportتوان با استفاده از دستور  مي) اگر سورس باز است(، جهت ارائه برنامه  tagد، پس از ايجاد يك تر نيز عنوان ش همانطور كه پيش

  .ايجاد كرد svnهاي مديريتي  يك كپي سريع بدون پوشه
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 با ساير ابزارها  SVNيكپارچگي  – ۸فصل 
  

  :مقدمه
  
   SVN امكان اجراي دستورات در خط فرمان و همچنين . حصوالت مختلف قابل يكپارچه شدن استسادگي با م بدليل ارائه دو ويژگي به

API ابزارهاي زيادي جهت سهولت كار با هاي مختلف اين برنامه سبب شده است كه  بسيار قوي جهت كار با تواناييSVN  طراحي
هرچند ابزار استاندارد . واهيم پرداختخ SVNهاي كاربري تحت وب طراحي شده براي  در اين فصل بيشتر به رابط. شوند

mod_dav_svn  اي به هيچ  دهد اما اين ابزار براي كاربران حرفه مخزن كد را ميتحت وب كه پيشتر با آن آشنا شديدم امكان مرور
فراهم هاي قبلي و امثال آنرا  جزئيات آنها و همچنين مشاهده نگارش ،عنوان راضي كننده نيست زيرا امكان مشاهده نحوه تغييرات 

  :توان نامبرد هاي كاربري تحت وب زير را مي براي مثال رابط ،است  هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته تالش .كند نمي
ViewVC →  http://www.viewvc.org/ 

SVN::Web →  http://search.cpan.org/~nikc/SVN-Web/ 
  
محبوبيت بسياري يافته است كه در اين فصل به نحوه استفاده از آن خواهيم  Trac مديريت پروژه يكپارچه هاي اخير سيستم اما در سال   

  :اين سيستم از آدرس زير قابل دريافت است. پرداخت
http://trac.edgewall.com/ 

  
  

Trac چيست؟  
  
   Trac و به عنوان سيستم بهبود يافته  محصولي است سورس بازWiki موفق به  ۲۰۰۶كه در سال  شود و رديابي خطاها شناخته مي

  :دريافت جايزه زير شد
UK Linux & Open Source Award for Best Linux OSS Developer Tool 

شود و با توجه به ماهيت آن هيچ ساختار از  استفاده مي امثال آن، راهنماي سيستم و براي تهيه مستندات پروژه  Tracدر  Wikiاز   
به صورت  Wikiهمچنين يك . وه تهيه و مديريت آن به صالحديد اعضاي تيم خواهد بوداي به تيم ديكته نشده و نح پيش تعيين شده

 .هاي مختلف صفحات در آن كامال قابل بررسي و كنترل است خودكار تحت يك سيستم كنترل نگارش قرار دارد و نحوه تغييرات و نگارش
تر نمودن مراحل  نيز وجود دارد كه از آن جهت ساده )Trac ticket system(ماژول ديگري به نام ماژول بليط  Tracدر سيستم 

همچنين  .شود يباني برنامه، استفاده ميتهاي جديد، گزارش خطاها و پش درخواستارائه مختلف كنترل پروژه اعم از رديابي وظايف محوله، 
ري از اين اتفاقات نيز در اين سيستم ميسر ، واگذار كردن وظايف محوله به ديگران و همچنين گزارشگيفراد تيمامكان انتساب هر بليط به ا

آتي ) milestones(هاي ارزيابي  باشد كه در آن امكان مشاهده زمان مي )كارراهه( roadmapهاي ماژول بليط،  يكي از افزونه .است
ا نمايش داده و چشم انداز پروژه ر Roadmap  .هايي به هر كدام انتساب داده شده است كند كه چه بليط و مشخص مي وجود داشته
در  Timelineماژول بعالوه  .كنند ها نحوه رسيدن به اهداف پروژه را بيان مي توان دريافت كه به كجا خواهيم رسيد و بليط توسط آن مي

Trac توسط اين ماژول امكان گزارشگيري از تغييرات  .كند امكان گزارشگيري از وقايع انجام شده در پروژه را مهيا ميWikiها ، بليط ،
  .باشد مينيز قابل دسترسي  RSS خبري اين گزارش به صورت يك تغذيه .هاي ارزيابي امكانپذير است كدها و زمان تغييرات سورس

امكان مرور يك مخزن كد را نيز فراهم كرده و عالوه بر نمايش محتويات آن، تغييرات انجام شده و  Tracعالوه بر اين موارد،     
هاي مختلف يك فايل نيز در آن  آنالين نگارش diffهمچنين امكان مشاهده . دهد ده در سيستم را نيز ارائه ميگزارشي از وقايع ثبت ش

  .مهيا است
  
  

http://www.viewvc.org/
http://search.cpan.org/~nikc/SVN-Web/
http://trac.edgewall.com/
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  در ويندوز Tracنصب و راه اندازي 
  
 :و بررسي جزئيات مربوطه Tracنصب  سنتيروش ) الف

  
هاي قبل اين موارد بررسي شدند و در  د كه در طي فصلباش مي Apacheو وب سرور  SVNدر ابتدا نياز به نصب  Tracبراي نصب    

 .)بايد رعايت گردد Apacheدر وب سرور  SVNهاي  تمام موارد نصب ماژول( اين فصل از پرداختن مجدد به آنها خودداري خواهد شد
عالمت (فعال كرد  Apache2.2\conf\httpd.confپس از نصب مواردي كه در فصل يك به آنها اشاره شد بايد خط زير را در فايل 

  )ابتداي آنرا حذف كنيد #
AddHandler cgi-script .cgi 

  ) . stop/start(را از نو راه اندازي كنيد  Apacheپس از اين تغيير بايد يكبار 
  
ب را انتخا Python windows installerبه آدرس زير مراجعه نموده و گزينه  .را بر روي ويندوز نصب كرد Pythonسپس بايد  

  :كنيد
http://www.python.org/download/ 

  
  .هاي آن را بپذيريد نكته خاصي نداشته و پيش فرض) ۱شكل ( Pythonنصب 

  

  
  بر روي ويندوز Pythonنصب  -۱شكل 

  
دو مسير  ).روش انجام اين عمليات در فصل يك بررسي گرديد(ويندوز اضافه كرد   PATHرا به  pythonاكنون بايد مسير پوشه   

C:\Python25\Scripts  وC:\Python25\  بهتر است بهPATH  ويندوز اضافه شوند.  
  
  :باشد كه از آدرس زير قابل دريافت است مي setuptoolsسپس نياز به نصب    

http://pypi.python.org/pypi/setuptools/ 

http://www.python.org/download/
http://pypi.python.org/pypi/setuptools/
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در ادامه  ،درصورت عدم نصب اين برنامه .صب كنيدخود را بايد از آدرس فوق دريافت كرده و ن pythonنسخه مرتبط با  نمائيددقت    
  .نخواهيد شد trac-adminمراحل نصب موفق به اجراي برنامه 

  
  :براي اين منظور به آدرس زير مراجعه نموده. معرفي كرد Apacheرا به وب سرور  pythonدر ادامه بايد    

http://www.apache.org/dist/httpd/modpython/win/ 
  
نصب  pythonدقت نمائيد نگارش اين ماژول بايد با نگارش ( ، آنرا نصب نمائيد mod_pythonدريافت آخرين نگارش و پس از   

  .)شده بر روي سيستم شما همخواني داشته باشد
  

                  از آدرس زير آخرين نگارش). Python Subversion Bindings(است  SVNبه  Pythonانقياد  ،مرحله بعد
svn-python-XYZ.win32-pyXYZ.exe را دريافت كنيد:  

http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91 
  

  
  .   svn-pythonنصب  -۲شكل 

  
ام هنگ. بر روي سيستم وجود دارد pythonاي را كه بايد در اينجا دقت داشت اين است كه امكان وجود چندين نگارش مختلف  نكته   

هاي انقياد با  همچنين همواره بايد نگارش فايل .، آخرين نگارش نصب شده را از ليست انتخاب كنيد)۲شكل ( svn-pythonنصب 
  .شما يكسان باشد SVNنگارش 

  
ن آخري .جهت مديريت بانك اطالعاتي سيستم در اينجا استفاده خواهد شد SQLiteاز . است SQLiteبه  pythonمرحله بعد، انقياد   

  :زير دريافت كنيد هاي آدرسيكي از را از  pysqliteنگارش 
http://www.initd.org/pub/software/pysqlite/releases/ 

http://oss.itsystementwicklung.de/trac/pysqlite/ 
  
كليك  nextه ، چند بار بر روي دكم)آخرين نگارش نصب شده( مورد نظر pythonنصب آن ساده است و پس از انتخاب نگارش    

  .نمائيد تا كار به پايان برسد
  :نيز فراهم است MySQLهاي اطالعاتي مانند  الزم به ذكر است در اينجا امكان استفاده از ساير بانك   

http://sourceforge.net/projects/mysql-python 

http://www.apache.org/dist/httpd/modpython/win/
http://subversion.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91
http://www.initd.org/pub/software/pysqlite/releases/
http://oss.itsystementwicklung.de/trac/pysqlite
http://sourceforge.net/projects/mysql-python
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يازي به هيچگونه تنظيم خاصي براي نصب و راه عمال ن SQLite. كه نياز به نصب و راه اندازي و تنظيمات مخصوص به خود را دارد  
  .اندازي ندارد، حجم كمي داشته و بسيار سريع است

  
                  براي دريافت .بايد نصب كرد است HTML template systemكه يك  را ClearSilverسپس   

clearsilver-0.9.14.win32-py2.4.exe به آدرس زير مراجعه نمائيد:  
http://www.clearsilver.net/downloads/win32/ 

  
 clearsilver_python-0.9.12-win32.zip     به همين منظور فايل .سازگار است python2.4متاسفانه اين نگارش تنها با    

در محل  Lib\site-packagesرا در پوشه  neo_cgi.pydرا از آدرس فوق دريافت نموده و پس از استخراج محتويات آن، فايل 
  .خود كپي كنيد pythonصب ن

  
  .كند عمل مي XML & HTML parserاين برنامه بعنوان . را بايد نصب نمود genshiدر ادامه    

http://genshi.edgewall.org/wiki/Download 
  .خود را دريافت كرده و سپس آنرا نصب نمائيد pythonنسخه سازگار با نگارش   
  
  :براي دريافت آخرين نگارش آن به آدرس زير مراجعه كنيد .را نصب كرد Tracتوان  اكنون مي   

http://trac.edgewall.org/wiki/TracDownload 
  .رسد به پايان مي nextشروع شده و با چندبار كليك كردن بر روي دكمه  pythonنصب آن همانند موارد ذكر شده با انتخاب نسخه    
  
  :فرض كنيد تنظيمات زير بر روي سيستم ما موجود هستند. هر مخزن كد تنظيم نمود را به ازاي tracسپس بايد بانك اطالعاتي   

  C:\Repositories\TracTestدر مسير  TracTestمخزن كد 
  C:\Repositories\TracConfig\TracTestدر مسير  TracTestمخصوص مخزن كد  Tracپوشه ذخيره سازي تنظيمات 

  
  :دستور زير را در خط فرمان اجرا كنيد tracبراي تنظيم نمودن بانك اطالعاتي   

C:\>C:\Python25\Scripts\trac-admin.exe C:\Repositories\TracConfig\TracTest initenv 
  

  :در اينجا يك سري سؤال از شما پرسيده خواهند شد كه به شرح زير هستند
Project Name [My Project]> 
Database connection string [sqlite:db/trac.db]> 
Repository type [svn]> 
Path to repository [/path/to/repos]> C:\Repositories\TracTest 
 

اين مورد را نيز براي رشته . قبول نمائيد Enterتوانيد مقدار پيش فرض را با فشردن دكمه  مي. شود در ابتدا نام دلخواه پروژه پرسيده مي   
در پايان مسير صحيح مخزن كد مورد استفاده را وارد ). Enterفشردن دكمه (زن كد تكرار نمائيد اتصالي به بانك اطالعاتي و نوع مخ

  .)حتما بايد مسير كامل را وارد نمائيد( كنيد
  
 Tracتنظيمات مربوط به  حاوي C:\Repositories\TracConfig\TracTest\conf\trac.iniپس از پايان عمليات فايل   

  :عمليات دستور زير را در خط فرمان اجرا كنيد براي آزمايش. خواهد بود
C:\>C:\Python25\Scripts\tracd --port 8000 C:\Repositories\TracConfig\TracTest 

  
  .ويندوز اضافه شده باشد نيازي به ذكر آن به صورت فوق نخواهد بود  PATHبه  C:\Python25\Scriptsبديهي است اگر   

http://www.clearsilver.net/downloads/win32/
http://genshi.edgewall.org/wiki/Download
http://trac.edgewall.org/wiki/TracDownload
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  :ير را وارد كنيداكنون در مرورگر خود آدرس ز
http://localhost:8000/ 

  .)۳شكل ( وارد خواهيد شد Tracهاي تحت كنترل ظاهر شده و با كليك بر روي يكي از آنها به صفحه اصلي  ليست پروژه
  

  
  بر روي ويندوز Trac اوليه نصب -۳شكل 

  
  :دستور زير را اجرا كردبراي اين منظور بايد . به صورت سرويس ويندوز نيز مهيا است tracdامكان نصب 

InstSrv tracd "C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\srvany.exe" 
  

  ويندوز را گشوده و مدخل زير را پيدا كنيد registry editor  پس از اجراي اين دستور،
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\tracd 

  
. را تعريف كنيد AppParametersو  Applicationاي  به آن اضافه نموده و دو مقدار رشته Parameters كليد جديدي را به نام

Application  بايد به مسيرpython  نصب شده اشاره كند وAppParameters  بايد شامل مسير كامل برنامهtracd  و
  .پارامترهاي آن باشد

  
يا ( نباشد tracdبرنامه دستي تا هر بار نياز به اجراي  متصل نمود Apacheبه وب سرور را  Trac بايداوليه،  آزمايشپس از نصب و    

  .)نيازي به نصب آن به صورت سرويس ويندوز نباشد
  .اضافه نمائيد Apache2.2\conf\httpd.confابتدا سطر زير را به فايل   

LoadModule  python_module modules/mod_python.so 
  :خطوط زير را اضافه كنيدفوق يل سپس به انتهاي فا

<location /mpinfo> 
 SetHandler  mod_python 
 PythonInterpreter  main_interpreter 
 PythonHandler  mod_python.testhandler 
</location> 

  :ارد كنيدو مسير زير را در مرورگر خود و) stop/start(را از نو راه اندازي كرده  Apacheاكنون يكبار وب سرور 
http://localhost:81/mpinfo 
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استاندارد  Event viewerاگر خطايي ظاهر شد، جزئيات آنرا با استفاده از  .ظاهر شود ۴در صورت موفقيت آميز بودن عمليات بايد شكل 
  .توان مالحظه كرد ويندوز مي

  

  
  اطالعات عمومي وب سرور آپاچي -۴شكل 

  
  :اضافه كنيد Apache2.2\conf\httpd.confسپس خطوط زير را به انتهاي فايل 

<Location /trac> 
 SetHandler mod_python 
 PythonInterpreter main_interpreter 
 PythonHandler trac.web.modpython_frontend 
 PythonOption TracEnv "C:/Repositories/TracConfig/TracTest/" 
 PythonOption TracUriRoot /trac 
</Location> 

  :اكنون بايد از طريق آدرس زير در دسترس باشد Tracبرنامه   
http://localhost:81/trac 

  
  Tracروش دوم نصب ) ب
  
براي . را فراهم آورده است VisualSVN Serverو  Tracمراحل فوق را ساده كرده و امكان يكپارچه كردن  VisualSVNتيم   

  :كنيددريافت بسته نصب آن به آدرس زير مراجعه 
http://www.visualsvn.com/server/trac/ 

و در حين  شتههاي موجود در اين بسته با يكديگر كامال همخواني دا زيرا تمامي ماژول(را از اين راه نصب كنيد  Tracشود  توصيه مي   
فوق بر اساس بسته ارائه شده  در آدرس Tracنحوه نصب قدم به قدم ). خطاي گوناگوني مواجه نخواهيد شد هاي با پيغام Tracاجراي 

را نيز در اين  windows authenticationبعالوه امكان يكپارچگي با حالت  .باشند كه چند تنظيم بسيار ساده مي نيز ذكر شده است
  .حالت خواهيد داشت كه مزيت امنيتي بسيار بزرگي است

  
  

http://www.visualsvn.com/server/trac/
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 Tracدر  Wikiمديريت 
  
هاي پشتيباني شده در آن وجود دارد كه قصد تكرار آنرا در اين فصل  و قالب Wikiبا  جهت كار Tracراهنماي كاملي در برنامه    

كليك كرده و در صفحه باز شده در قسمت در باالي صفحه  Help/Guide، بر روي لينك  Tracپس از ورود به . نخواهيم داشت
Table of contents  بر روي لينكWiki Formatting هاي ساخت  ليست كاملي از قالب در اينجا با. كليك نمائيدWiki  آشنا

  :توان از فرمت زير استفاده كرد مي Wikiبراي مثال براي ايجاد يك جدول در  .خواهيد شد
||Cell 1||Cell 2||Cell 3|| 
||Cell 4||Cell 5||Cell 6|| 

  :كه خروجي نهايي صفحه در اين حالت به صورت زير خواهد بود
Cell 1 Cell 2 Cell 3 
Cell 4 Cell 5 Cell 6 

    
كليك كنيد، اديتور باز شده به كمك نوار ابزار  Edit this pageالزم به ذكر است هنگاميكه كه در پايين هر صفحه بر روي دكمه    

 ار را دراگر اين نوار ابز ).۵شكل (دهد  را بدون نياز به حفظ كردن آنها در اختيار شما قرار مي Wikiهاي  باالي آن پركاربردترين قالب
  .وارد نمائيد Trusted sitesقسمت  در Securityكنيد، آدرس سايت را بايد توسط گزينه  ويندوز سرور مشاهده نمي IE برنامه

  
  Tracدر برنامه  Wikiاديتور  -۵شكل 

  
كامال اي  اد صفحهبا آن برخورد خواهيم داشت، ايجاد لينك به يك صفحه جديد و ايج Wikiترين مواردي كه در يك  يكي از مهم   

در حالت . ايد را شنيده CamelCaseهاي برنامه نويسي آشنا باشيد احتماال نام  در زبان توابعاگر با اصول نامگذاري . جديد است
CamelCase شود براي مثال  ، فاصله بين كلمات حذف و اولين كاراكتر آنها با حرف بزرگ نوشته ميThisPage  .در هنگام ايجاد 

هايي خاكستري با يك  را تشخيص داده و به صورت لينك CamelCaseبه صورت خودكار موارد  Trac، برنامه  Wiki صفحات
 Create thisبا كليك بر روي آنها به صفحه جديدي رهنمون خواهيم شد كه با كليك بر روي دكمه . دهد عالمت سؤال نمايش مي

page م خواهد شد، امكان ايجاد محتواي صفحه جديد به سادگي فراه.  
اين عالمت . به صورت خودكار تبديل به لينك شوند پيش از آنها يك عالمت تعجب قرار دهيد CamelCaseخواهيد عبارات  اگر نمي   

  .شود تنها هنگام ويرايش صفحه نمايش داده مي
  .كليك نمائيد Indexنك ، در منوي اصلي باالي صفحه، بر روي لي Tracبراي مشاهده ليست صفحات ايجاد شده در برنامه   
توان بر روي دو لينك  مي ها هاي مختلف آن همچنين براي مشاهده ليست تغييرات انجام شده بر روي هر صفحه و مشاهده نگارش   

History  وLast change ۶شكل ( در منوي اصلي باالي هر صفحه كليك كرد(.  
جهت مشاهده تغييرات  Next Change و   Previous changeهاي  ، لينك Wikiدو نگارش يك صفحه  Diffدر صفحه   

  .هاي قبلي و بعدي نيز مهيا هستند نگارش
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  .سايت Wikiمشاهده ريز تغييرات انجام شده بر روي يك صفحه  -۶شكل 

  
  

 Tracدر  وظايفرديابي 
  
ها براي مديريت پروژه خود از اين نوع  نويس مهگروهي از برنا). forums(هاي بحث و گفتگو در اينترنت آشنايي داريد  احتماال با انجمن   

ها، گزارش خطاها، راهنماي عمومي كاربران و بخش پيشنهاد  براي مثال حداقل چهار بخش مختلف تازه. كنند ها استفاده مي سيستم
مديريت پروژه ويژه هاي  گاهبا ديدهايي را  نيز به صورت يكپارچه چنين ويژگي Trac. توان ديد ها مي هاي جديد را در اين انجمن ويژگي
توانند  اشخاص مي .توان جهت ارائه راهنماي سيستم به كاربران استفاده كرد تري مي به صورت بسيار پيشرفته Wikiاز  .دهد ارائه مي

يف را هاي پيش فرض خطا، پيشنهادات و وظا تر حالت يافته اينبار به صورت ساخت. توسط يك بليط جديد مطلب جديدي را گزارش دهند
توان به يكي از اعضاي تيم  هر مطلب ارسال شده را مي .توان مشاهده كرد كه اينها نيز قابليت تغيير و سفارشي سازي را نيز دارا هستند مي

سي در ادامه اين موارد را برر .توانند نظرات خود را پيرامون مطلب ارسالي بيان كنند انتساب داد و همچنين افرادي كه عالقمند باشند مي
  .خواهيم كرد

  
  سيستم بليط) الف

  
  ). ۷شكل (توان بليط جديدي را ايجاد نمود  مي New ticketبا كليك بر روي لينك  Tracدر    
 Viewلينك (شود  ها در برنامه استفاده مي از اين عنوان در نمايش ليست بليط. نمايد عنواني را وارد مي ،در اين صفحه ابتدا كاربر  

Tickets باالي صفحه برنامه  در منويTrac .(امكان الصاق . كند سپس كاربر نوع بليط را انتخاب كرده و توضيحات مربوطه را وارد مي
بعالوه امكان نظر دهي سايران كاربران نيز . و غيره نيز در اين صفحه پيش بيني شده است) Cc(فايل، انتساب آن به افراد پروژه، رونوشت 

  ).همانند يك انجمن(سر است در اين صفحه پس از ارسال مي
وجود داشت تنها  Wikiها در  شود و اگر زماني نياز به ارجاع به يكي از بليط ها انتساب داده مي اي خودكار به بليط شماره ،پس از ثبت  

ره يك ايجاد خواهد در اين مثال به صورت خودكار لينكي به بليط شما). ticket:1و يا (وارد كرد  1#كافي است شماره بليط را به صورت 
  .شد
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  Tracايجاد يك بليط جديد در  -۷شكل 

  
 )زير سيستم( پروژه اي از در صفحه ثبت بليط اگر دقت كرده باشيد يك سري فيلد از پيش تعريف شده مانند ميزان اهميت، قسمت ويژه   

. حداقل دو راه وجود دارد ها براي تغيير اين پيش فرض .توان مشاهده نمود و غيره را مي) component(كه در اينجا مورد بحث است 
اگر از (اين برنامه در مسير زير قرار دارد  .از طريق خط فرمان و يا ويرايش بانك اطالعاتي برنامه به صورت مستقيم trac-admin اجراي
Trac  نصب شده توسطVisualSVN server  كنيد كه پيشتر توضيح داده شد، استفاده مي:(  

C:\>"C:\Program Files\VisualSVN Server\trac\python\python.exe" "C:\Program Files 
\VisualSVN Server\trac\python\scripts\trac-admin-script.py" trac-admin 

  
  :وارد شده ايد trac-adminاكنون به محيط خط فرمان برنامه    

Welcome to trac-admin 0.11 
Interactive Trac administration console. 
Copyright (c) 2003-2008 Edgewall Software 
Type:  '?' or 'help' for help on commands. 
Trac [C:\trac-admin]> 

  
دهد و يا با استفاده از دستور زير مي توان مقداري موجود را  ها را نمايش مي ، ليست بليط ticket_type listدر اينجا براي مثال دستور   

  :ديل كردبه مقداري جديد تب
ticket_type change <value> <newvalue> 

  .توان بدست آورد مي Tracدر خط فرمان برنامه مديريتي  helpليستي از دستورات قابل اجرا را با تايپ    
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سادگي  يا خصوصا اطالعات فارسي را به( ويرايش كنيد و بصري برنامه را مستقيما SQLiteاگر عالقمند باشيد كه بانك اطالعاتي    
  :دريافت كنيداز آدرس زير را  SQLiteSpy، ابتدا برنامه رايگان )وارد نمائيد

http://www.yunqa.de/delphi/doku.php/products/sqlitespy/index 
  
. اين بانك را توسط برنامه باز نمائيد. قرار دارد C:\Trac\MyProject\dbدر مسير  نمونهبراي  Tracبانك اطالعاتي سايت    
توان توسط اين برنامه ويرايش  مانطور كه در تصوير نيز مشخص است، ركوردهاي جداول مختلف اين بانك اطالعاتي را به سادگي ميه

  .)را فشرده و مقدار موجود را ويرايش كنيد F2بر روي هر مقدار دكمه ( كرده و تغيير داد
  

  
  . SQLiteك بانك اطالعات جهت مديريت ي SQLiteSpyرايگان و بسيار سريع برنامه  -۸شكل 

  
موجود است كه بتوان از طريق خود برنامه و محيط وب اين  Tracنيز براي  Web Admin Pluginها يك  عالوه بر اين روش   

  .تغييرات را اعمال نمود
http://trac.edgewall.org/wiki/WebAdmin 

  
  :در آدرس زير مشغول به فعاليت است Tracهاي مخصوص  ها و توسعه افزودني سايتي نيز به اين نوع فعاليت  

http://trac-hacks.org/ 
  

  :نكته 
براي اين منظور بايد فايل . تغييرات بر روي آنها نيز ميسر استانجام يا و پس از ايجاد هر بليط  اطالع رساني امكان دريافت ايميل   

tarc.ini  را گشوده و قسمتnotification آنرا فعال كرد:  
[notification] 
smtp_enabled = true 
smtp_server = mail.mycompany.com 
smtp_from = trac@mycompany.com 
smtp_replyto = myproj@mycompany.com 
smtp_always_cc = projectmanager@mycompany.com, qa@mycompany.com 
always_notify_owner = true 
always_notify_reported = true 
always_notify_updater = true 

http://www.yunqa.de/delphi/doku.php/products/sqlitespy/index
http://trac.edgewall.org/wiki/WebAdmin
http://trac-hacks.org/
mailto:trac@mycompany.com
mailto:myproj@mycompany.com
mailto:projectmanager@mycompany.com
mailto:qa@mycompany.com
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براي . تنظيمات كاربري را تكميل نموده و ايميل خود را وارد كنندبه براي ارسال ايميل به ساير كاربران برنامه، آنها بايد قسمت مربوط    
  .مراجعه نمود Tracدر منوي اصلي  Settingsبه لينك بايد اين منظور 

به اين صورت . نيز مهيا است) RSS feed(تغذيه خبري سايت لينك ان دريافت ، امك Timelineصفحه انتهاي عالوه بر آن در    
توان از خبرخوان  براي مثال مي. توان از اخبار تغييرات سايت مطلع شد هاي اطالع رساني نيز مي بدون فعال سازي قسمت ارسال ايميل

  :استفاده كرد FeedDemonاي  رايگان و بسيار حرفه
http://www.newsgator.com/Individuals/FeedDemon/Default.aspx 

  
هر چند از لحاظ سفارشي سازي و ( دهد نيز امكانات يك خبرخوان استاندارد را به صورت يكپارچه به شما ارائه مي Outlook 2007و يا 

  .وان هستندخخبرنيز مجهز به  IEو  Firefoxهاي  همچنين آخرين نگارش .)قابل مقايسه نيست FeedDemonامكانات ويژه با 
  
  )milestones(هاي ارزيابي  زمان) ب
  
   Milestones در  را ها و بررسي آن ها امكان گروه بندي بليطTrac هاي بررسي و رفع شده در  بر اساس تعداد بليط. كنند فراهم مي

هاي از پيش تعريف  هو يا ويرايش نمون milestonesنحوه ايجاد  ).۹شكل (شود  مي مشخصآن ميزان پيشرفت ،  milestoneيك 
مربوطه را نيز  milestoneدانيم كه هنگام تعريف و ايجاد يك بليط جديد در برنامه،  همچنين مي. شده را در قسمت قبل بررسي كرديم

در منوي اصلي برنامه اقدام ) كارراهه( roadmapتوان از طريق لينك  مي milestonesبراي مشاهده  .توان انتخاب و مشخص كرد مي
  .نيافته و درصد پيشرفت آنها قابل بررسي است خاتمههاي  milestone ، از طريق اين قسمت. كرد

  
  .Tracدر  milestones -۹شكل 

  
  .منوي اصلي برنامه مراجعه كرد Timelineتوان به قسمت  هاي روزانه انجام شده مي ده ريز فعاليتبراي مشاه   
براي مثال . نيز مهيا است iCalendarبه صورت فرمت استاندارد  Roadmapصفحه  يانتهادر  ها ن دريافت تقويم فعاليتامكا   

  .كند اين فرمت استاندارد را پشتيباني مي Outlookبرنامه 
  
  مرور مخزن كد) ج
  

ن براي تر آ توان برشمرد، رابط دسترسي تحت وب بسيار پيشرفته در اين فصل از كتاب مي Tracترين دليلي كه جهت پرداختن به  مهم    
  .)۱۰شكل ( باشد مي mod_dav_svnنسبت به ابزار استاندارد  SVNكار با يك مخزن كد 

http://www.newsgator.com/Individuals/FeedDemon/Default.aspx
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  . Tracمرور مخزن كد در  -۱۰شكل 

  
پس از نصب،  .را بخاطر داشته باشيد، يكي از مواردي كه هنگام نصب بايد مشخص شود مسير مخزن كد است Tracاگر مراحل نصب     

توان از طريق وب به مخزن كد دسترسي داشت، تغييرات را مشاهده نمود، توضيحات  ، مي Tracوي من browse sourceدر قسمت 
  .را به صورت آنالين و در مرورگر وب خود مشاهده نمود diffارائه شده كاربران را بررسي كرده و حتي عمليات 

  :آمدبه صورت زير درخواهد  SVNعمليات متداول استفاده از  Tracبا استفاده از    
  .يك بليط جديد را ايجاد كنيد – ۱
۲- milestone )و برنامه نويس آنرا مشخص كنيد) بازه زماني انجام يا زمان ارزيابي.  
   .را جهت كار بر روي اين بليط ايجاد نمائيد )branch( انشعابي -۳
  .تغييرات را انجام داده و به انشعاب اعمال كنيد -۴
  .ادغام كنيد trunkبا  تغييرات را ،پس از پايان كار -۵
  .بليط را خاتمه دهيد -۶

  
را  Wikiدر مورد بهبودهاي پيشنهادي بهتر است يك صفحه  .ها و يا پيشنهادهاي بهبود برنامه يكسان است باگرفع اين روش در مورد   

. اي تيم، نظرات آنها را جويا شويدبه آن اختصاص داده، موارد را در آن مطرح كنيد و با توجه به قابل ويرايش بودن آن توسط ساير اعض
كه در مورد آن  ticket:1روش براي مثال  (منعكس كنيد  Wikiسپس به ازاي هر مورد يك بليط جديد ايجاد كرده و لينك آنها را در 

انك اطالعاتي اگر اين نوع به صورت پيش فرض وجود ندارد، آنرا به ب(شوند  ها با نوع پيشنهاد مشخص مي اين بليط ).توضيح داده شد
تغييرات به مخزن كد،   commitهر بليط بايد داراي يك انشعاب مجزا باشد، هنگام در اين سيستم با توجه به اينكه ). برنامه اضافه كنيد

ايجاد كرده و سپس  ۲۹را مطابق بليط شماره  feature-29براي مثال انشعاب  .در توضيحات مربوطه شماره بليط را نيز ذكر نمائيد
، Addresses ticket #29 by implementing spell checkingتغييرات انجام شده بايد براي مثال  commitيحات توض
 ، موعد آن چه زماني است)جديد بليطيك توسط ايجاد ( دانيم كه چه كاري قرار است انجام شود در اين حالت دقيقا مي .باشد

)milestone(چه شخصي بايد بر روي آن كار كند ، )در يك انشعاب مجزا كار و همچنين با توجه به ايزوله شدن  )تساب بليط به شخصان
توان نظرات ديگران را  و محيط تحت وب آن مي Tracبعالوه توسط  .)۱۱شكل ( ، تداخلي در خط اصلي توليد پديد نخواهد آمد trunkاز 

قسمت ( توان بليط را بست ر و اعمال تغييرات و ادغام نهايي، ميپس از پايان كا .درباره يك بليط جويا شد و به بحث و تبادل نظر پرداخت
action  در صفحه بليط و گزينهresolve as(. توان از قسمت  درصد پيشرفت كار را نيز همانطور كه پيشتر عنوان شد ميroadmap 

  .مربوطه، بررسي كرد milestoneو مشاهده 
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  .Tracاي هر بليط جديد در پياده سازي ايده ايجاد انشعاب به از –۱۱شكل 

  
اينجا نيز همواره گزارش يك  .)شود هم گفته مي defectsبه آنها  Tracدر ( روال كاري برخورد با گزارشات خطاها اندكي متفاوت است   

رسي شود آيا اين بايد پيش از اقدام بر سپس. بايد با ايجاد يك بليط جديد آغاز گردد) حتي اگر توسط يكي از اعضاي تيم صورت گيرد(خطا 
تواند آنرا مجددا توليد كند؟ شدت آن در چه حدي  خطا پيشتر گزارش شده است؟ آيا گزارش خطا معتبر است؟ آيا تيم برنامه نويسي مي

معرفي  )duplicate( مورد تكراري توان آنرا به صورت مربوط به يك بليط مي actionاگر گزارش خطا تكراري است در قسمت  است؟
اگر گزارش خطا معتبر نبود يا قابل تكرار تشخيص . )بليط معادل را نيز در اينجا ذكر كرد رههر چند بهتر است شما( ار را خاتمه دادكرده و ك

ساير موارد انتساب بليط به يك  .را انتخاب كرده و به كار اين مورد نيز خاتمه داد wontfixگزينه  actionتوان در قسمت  داده نشد مي
اب عاب جهت رفع خطاها با ايجاد انشعايجاد انش. گيرد مربوطه همانند قبل در اينجا نيز صورت مي  milestoneيا تعيين برنامه نويس 

در هنگام ايجاد انعشاب جهت كار بر روي يك ويژگي جديد همواره بايد انشعاب بر . جهت معرفي يك ويژگي جديد اندكي متفاوت است
. صورت گيرد، اما در حالت بررسي يك خطا بايد انشعاب از نگارش مربوط به آن خطا ايجاد گردد اساس آخرين نگارش موجود در مخزن كد

در سيستم به درستي انجام ) tags(ها  شايد به نظر رسد كه پيدا كردن نگارش مربوطه اندكي مشكل است، اما اگر مباحث ايجاد برچسب
كه اين نگارش بايد معادل باشد با ( ، نگارش مربوطه را نيز انتخاب خواهد كردشده باشد، كاربر هنگام گزارش خطا و ايجاد يك بليط جديد

شده نيز لحاظ   commitجهت ايجاد انشعاب نيز بهتر است شماره بليط در نام انشعاب و همچنين موارد  .)هاي ايجاد شده يكي از برچسب
  .)bug-51براي مثال ايجاد انشعاب ( گردد

  
  SVNدر  bugtraqآشنايي با خواص  

  
 .كه پيشتر درباره آنها بحث شد نيز ميسر است Hooksبا بكارگيري مباحث  SVNو تعامل با آن از طريق  Tracامكان به روز رساني   

  :اسكريپتي جهت اين امر توسعه يافته است كه از آدرس زير قابل دريافت است Tracدر سايت 
http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/trac-post-commit-hook 

  
براي  batهمانطور كه از فصل مربوطه به خاطر داريد بايد يك فايل ( SVNمربوط به  Hooksپس از تنظيم و قرار دادن آن در پوشه   

 ، REPOSبراي اجراي اسكريپت كامال قيد شود و همانند راهنماي ابتداي اين اسكريپت،  pythonاينكار تهيه نمود، مسير كامل 
REV  و TRAC_ENV پس از هر ،  )نيز بايد تنظيم و مقدار دهي شوندcommit هاي مخصوص پيغام  يك سري از واژه

commit  تشخيص داده شده و به صورت خودكار بهTrac براي مثال . اعمال خواهند شدcloses, fixes  به همراه شماره بليط
 This correction fixes #2 and # 3يا  Close #1براي مثال . مربوطه، به صورت خودكار سبب بسته شده آن بليط خواهند شد

  .شوند سبب افزوده شدن يك پيغام به بليط مربوطه مي see و  addresses ، re ، references ، refsو يا كلمات 
  
فيلد شماره ،  TortoiseSVNمربوط به برنامه  commitاطالعات به مخزن كد، در صفحه  commitاگر عالقمند باشيد هنگام    

  :بليط متناظر نيز ذكر شود، بايد به صورت زير عمل كرد
  :بر روي پوشه پروژه كليك راست كرده و سپس گزينه زير را انتخاب كنيد

TortoiseSVN → Properties 

http://trac.edgewall.org/browser/trunk/contrib/trac-post-commit-hook
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نتخاب كرده را ا bugtraq:messageخاصيت . كليك نمائيد تا بتوان خاصيت جديدي را افزود Newدر صفحه باز شده بر روي دكمه  
  :مساوي عبارت زير قرار دهيدبراي مثال و مقدار آنرا 

http://localhost:82/trac/MyProject/ticket/%BUGID% 
  
  .كليك كنيد OKسپس گزينه اعمال به صورت بازگشتي را نيز انتخاب نموده و بر روي دكمه   
 فوق وارد نمائيد URLانتخاب و مقدار آنرا نيز همانند  را bugtraq:urlكليك كرده و خاصيت  newاكنون مجددا بر روي دكمه   
  .)۱۲شكل (

 
  .  TortoiseSVNتوسط  bugtraq:urlاضافه كردن خاصيت  -۱۲شكل 

  
يك ،  commitپس از اعمال اين خواص، هنگام  .كند ما اشاره مي Tracدر سيستم  ايجاد شده در حقيقت به آدرس بليط URLاين    

و ذكر شماره بليط  Commitپس از ). ١٣شكل (نيز ظاهر خواهد شد  Bug-ID/Issue-Nrبا برچسب ) TextBox(جعبه متني 
به گزارش مربوطه  Bug-IDمراجعه كنيم، يك ستون جديد تحت عنوان  TortoiseSVNدر  show logمربوطه، اگر به قسمت 

ك متناظر نيز ظاهر خواهد شد كه در اينجا ظاهر شده، آدرس قابل كلي logهاي  با انتخاب هر يك از رديف .اضافه شده است
%BUGID% ۱۴شكل ( شود به صورت خودكار با عدد بليط مربوطه مقدار دهي مي(.  

  
را به عبارت دلخواه خود مقدار  bugtraq:labelداريد، بايد خاصيت  bug-id/Issue-Nrاگر نياز به تغيير متن برچسب پيش فرض    

هنگام  bug-id/Issue-Nrخواهيد در صورت خالي بودن جعبه متني  و اگر مي) TortoiseSVN → Properties(دهي كنيد 
commit  اخطاري به كاربر نمايش داده شود خاصيتbugtraq:warnifnoissue را بايد مقدار دهي نمود.  
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  .  TortoiseSVNدر  Commitبه صفحه  Bug-ID/Issue-Nrافزوده شدن جعبه متني  –۱۳شكل 

  
  
  
  
  

  
  .TortoiseSVNدر  log اتبه گزارش Bug-IDافزوده شدن ستون  -۱۴شكل 
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 ) Continuous Integration(يكپارچگي مداوم و پيوسته  – ۹فصل 
  

  :مقدمه
  
در . باشد نيز مي Extreme Programmingو همچنين يكي از اصول متدولوژي يكپارچگي مداوم يكي از مفاهيم اصلي كار تيمي     

هاي يكپارچگي مداوم، پس از هر هماهنگ  با استفاده از روش. ر طول روز كدهاي بسياري با مخزن كد هماهنگ خواهند شديك تيم د
ه صورت خودكار صورت گرفته و نتايج موفقيت يا هاي مربوطه ب ، عمليات كامپايل پروژه و همچنين انجام تستمخزن كد سازي با سرور

به اين صورت زمان نهايي براي يكپارچگي پروژه و تحويل آن به  .گردد مديريتي پروژه ارسال ميها يا تيم  آن به برنامه نويس شكست
 CruiseControl.NETاز برنامه  Continuous Integration Serverدر اين فصل براي راه اندازي يك  .حداقل خواهد رسيد
  است كه تحت اكثر سيستم CruiseControl جاواي برنامه )#C( نگارش ويندوزي CruiseControl.NET .استفاده خواهيم كرد

  :اين برنامه سورس باز از آدرس زير قابل دريافت است .آن قابل دسترسي است ويژه هاي هاي موجود نگارش عامل
http://ccnet.thoughtworks.com/ 

http://cruisecontrol.sourceforge.net/ 
  
توانيد  مياز آدرس زير را اين برنامه . استفاده نمايند CCTrayتوانند از برنامه  مي ها براي دريافت وقايع مربوطه همچنين كالينت   

  :دريافت كنيد
http://confluence.public.thoughtworks.org/display/CCNET/CCTray 

  
اي اين  نگارش حرفه .يردبراي اين مقصود  مورد استفاده قرار گتواند  مينيز  teamcityعالوه بر محصول بسيار متداول فوق، برنامه   

  :آدرس دريافت برنامه. برنامه رايگان است
http://www.jetbrains.com/teamcity 

  
متداول نبوده و صرفا به معرفي  CruiseControl.NETمحصوالت سورس باز ديگري نيز در اين ارتباط موجود هستند كه به اندازه   

  :هاي دريافت آنها اكتفا خواهد شد لينك
Draco.NET    http://draconet.sourceforge.net/ 
Hippo.NET    http://hipponet.sourceforge.net/ 

  
  

  CruiseControl.NETنصب و راه اندازي 
  
ها به لينك زير  اين آدرس(نمائيد دريافت  thoughtworksرا از سايت   CCTrayو  CruiseControl.NETنصاب  هاي فايل   

  ).ختم خواهند شد
http://sourceforge.net/projects/ccnet/ 

  
بر  )IIS )Internet Information Servicesي كه جهت نصب بر روي سرور CruiseControl.NETالزم به ذكر است   

هاي متصل به  براي نصب بر روي كالينت CCTrayو  )Web Dashboardبراي راه اندازي (روي آن نصب شده است 
CruiseControl.NET ها حداقل به  اين برنامه .اند طراحي شدهMicrosoft.NET Framework Version 2.0  جهت اجرا

  .نياز دارند
انجام  ها هاي آن و پذيرفتن پيش فرض Nextنصب مقدماتي هر دو مورد نكته خاصي ندارد و با چندبار كليك كردن بر روي دكمه    

  .خواهند شد

http://ccnet.thoughtworks.com/
http://cruisecontrol.sourceforge.net/
http://confluence.public.thoughtworks.org/display/CCNET/CCTray
http://www.jetbrains.com/teamcity
http://draconet.sourceforge.net/
http://hipponet.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/ccnet/
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اگر برنامه را . باشد ميآن  ccnet.configتنظيمات فايل  CruiseControl.NETمهمترين قسمت كار با پس از نصب مقدماتي،    
  :خواهد بوددر مسير پيش فرض آن نصب كرده باشيد، اين فايل متني در آدرس زير قابل مشاهده 

C:\Program Files\CruiseControl.NET\server\ccnet.config 
  

  :خواهيم كرددر ادامه چندين حالت مختلف تنظيمات اين فايل را بررسي 
  
  هاي دلفي براي پروژه ccnet تنظيمات) الف

  
هاي دات نت مايكروسافت نيست و براي مثال  هاي آن محدود به برنامه شود، توانايي ختم مي Net.برخالف اسم اين برنامه كه به    
كنيد، مطالب اين قسمت را مطالعه  نويسي نمي حتي اگر با دلفي برنامه .هاي دلفي نيز استفاده كرد توان از آن براي كنترل مداوم پروژه مي

براي اين  ccnet.configخطوط زير محتواي تنظيم شده فايل . مشترك استنيز هاي توسعه  نمائيد زيرا اصول آن براي ساير محيط
  :منظور هستند

  
<cruisecontrol> 
 <!-- This is your CruiseControl.NET Server Configuration file. Add 
your projects below! --> 
 <project name="Project1"> 
             <webURL>http://localhost/ccnet/</webURL> 
  <sourcecontrol type="svn">  
 <trunkUrl>file:///C:/SVNRepos/Project1/trunk</trunkUrl>
 <workingDirectory>c:\Sandbox\Project1</workingDirectory> 
   <executable>c:\program 
files\subversion\bin\svn.exe</executable> 
   <username>user1</username> 
   <password>pass1</password> 
   <autoGetSource>true</autoGetSource> 
   <tagOnSuccess>false</tagOnSuccess> 
   <tagBaseUrl>file://projects/project1/tags</tagBaseUrl> 
   <timeout>12000000</timeout> 
  </sourcecontrol> 

<triggers> 
      <intervalTrigger seconds="60" /> 
</triggers> 

  <tasks> 
   <exec> 
    <executable>"c:\program 
files\Borland\BDS\4.0\bin\dcc32.exe"</executable> 
    <baseDirectory>C:\Sandbox\Project1</baseDirectory> 
    <buildArgs>-q project1.dpr</buildArgs> 
    <buildTimeoutSeconds>10</buildTimeoutSeconds> 
   </exec> 
  </tasks> 
 </project> 
</cruisecontrol> 
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  :در اين فايل موارد زير را مشاهده خواهيد كرد
  

  توضيحات  عبارت
project name  وي آن مشغول به كار هستيماي كه بر ر نام دلخواه پروژه.  

webURL   آدرسweb dashboard برنامه  
  sourcecontrolتنظيمات 

sourcecontrol type 
. استفاده شده است SVNدر اينجا از . نوع برنامه كنترل سورس كد مورد استفاده

 تواند نيز مي CVSو يا مايكروسافت  SourceSafeبا  ccnetبراي مثال (
  )يكپارچه شود

trunkUrl 
فرض بر اين است كه پروژه خود را تحت كنترل (مخزن كد  trunkآدرس 

آنرا در اين قسمت بايد  trunkايد و اكنون آدرس  قرار داده SVNمخزن كد 
  .)وارد كنيد

workingDirectory  مكان فيزيكي پروژه شما كه اولينcheckout در آنجا صورت گرفته است.  
Executable برنامه  ييمسير فايل اجراSVN )svn.exe (بر روي سيستم.  
Username نام كاربري جهت اتصال به مخزن كد  
Password كلمه عبور كاربر فوق جهت اتصال به مخزن كد  

autoGetSource 
 SVNاز به صورت خودكار سورس كدها را آخرين آيا براي كامپايل پروژه 

  دريافت كند؟
tagOnSuccess موفقيت آميز يك برچسب جديد در  آيا به ازاي هر كامپايلSVN ايجاد شود؟  

tagBaseUrl  ها در مخزن كد شما برچسبريشه اصلي آدرس  
Timeout بر اساس ميلي ثانيهتعيين شده جهت انجام عمليات مجاز زمان  حداكثر  

  triggersتنظيمات 

intervalTrigger 
 SVNبه  ccnetتعيين كننده فواصل زماني معيني است برحسب ثانيه كه 
  .كند مراجعه كرده و آخرين تغييرات هماهنگ شده را دريافت مي

 tasksتنظيمات 
Executable  مورد استفادهمسير كامپايلر  

baseDirectory مسير فيزيكي پروژه  
buildArgs هاي كامپايل كردن پروژه آرگومان  

buildTimeoutSeconds ثانيه حسبيات بر تعيين شده جهت انجام عملمجاز زمان  حداكثر  
  

خوانده شده و سرويس  ccnet.configرا اجرا كنيد تا فايل  CruiseControl.NETپس از ذخيره سازي تغييرات فوق، برنامه 
  .مربوطه اجرا گردد

Start → All programs → CruiseControl.NET  
  
ي مثال تغييراتي را اعمال كرده و آنرا با سرور برا. قرار گرفته است CruiseControl.NETشما تحت كنترل  مخزن كداكنون    

   .كند متوجه تغييرات شده و پروژه را كامپايل مي CruiseControl.NETاي،  پس از لحظه) .  commit(هماهنگ نمائيد 
ل برنامه و يا براي مثال پيگيري اطالعات نمايش داده شده در كنسو. توان مشاهده كرد هاي مختلفي مي در اينجا نتايج را به روش   

ايجاد شده  CruiseControl.NETهنگام نصب  ASP.Netاين وب سايت ( بعدآن در آدرس  web dashboardمراجعه به 
  ):است



 Subversionافزاري با استفاده از نرم  پروژهيك هاي  فايلمديريت 

 ٨٥  

http://localhost/ccnet 
  
ت نخواهيد بود و بايد آنرا در قسم IIS 6توسط   ASP.Netهاي  به صورت پيش فرض قادر به اجراي برنامه ۲۰۰۳در ويندوز سرور    

webservice extensions  كنسول مديريتيIIS نمائيدتوانيد از دستور خط فرمان زير نيز استفاده  فعال كنيد و يا مي:  
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i -enable 

  
  :شدخواهد متوقف  با خطاي زير ccnetجهت اجراي سايت  تالشاولين ،  IIS 7و  ۲۰۰۸در ويندوز سرور   

HTTP Error 500.23 - Internal Server Error. An ASP.NET setting has been detected that does not apply in 
Integrated managed pipeline mode.  

  
  :دسايت انجام شو web.configبراي رفع اين خطا دستور خط فرمان زير را اجرا كنيد تا تنظيمات الزم بر روي فايل 

c:\windows\system32\inetsrv\Appcmd migrate config "default web site/ccnet" 
  

  :افزوده خواهند شد web.configهاي زير به صورت خودكار به فايل  اين دستور، تگ يپس از اجرا
  

    <system.webServer> 
        <handlers> 
            <add name="*.xml_*" path="*.xml" verb="*" 
type="ThoughtWorks.CruiseControl.WebDashboard.MVC.ASPNET.HttpHandler,ThoughtWorks.C
ruiseControl.WebDashboard" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" /> 
            <add name="*.aspx_*" path="*.aspx" verb="*" 
type="ThoughtWorks.CruiseControl.WebDashboard.MVC.ASPNET.HttpHandler,ThoughtWorks.C
ruiseControl.WebDashboard" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv2.0" /> 
        </handlers> 
        <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> 
    </system.webServer> 

  .نيز سازگار خواهد بود و به راحتي اجرا خواهد شد IIS 7اكنون سايت با 
  

  :جهت مشاهده علت اين تغييرات به آدرس زير مراجعه كنيد
http://learn.iis.net/page.aspx/381/aspnet-20-breaking-changes-on-iis-70/ 

  
پس از نصب و اجراي آن، آيكون برنامه . است CCTrayاستفاده از برنامه سمت كالينت  ،راه ديگر جهت مطلع شدن از وقايع رخداده   

شكل ( پس از دوبار كليك بر روي آن، در صفحه باز شده مسير زير را جهت معرفي سرور بايد پيمود. كنار ساعت ويندوز نمايان خواهد شد
۱(:  
  

File → Settings → Build projects → Add → Add server 
  
هاي  ليستي از پروژه OKپس از كليك بر روي دكمه . به برنامه انتخاب نمائيد ccnetفي سرور در اينجا يكي از سه روش را جهت معر   

  .تحت كنترل نمايش داده خواهد شد كه پس از انتخاب يكي از آنها، برنامه كار مطلع سازي خودكار خويش را شروع خواهد نمود
  :ينكار در آدرس زير قابل دريافت استمخصوص ويندوز ويستا نيز براي ا Gadget، يك  cctrayعالوه بر    

http://code.google.com/p/ccnet-monitor-sidebar-gadget/ 
  

http://learn.iis.net/page.aspx/381/aspnet-20-breaking-changes-on-iis-70/
http://code.google.com/p/ccnet-monitor-sidebar-gadget/
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  .cctrayبه برنامه  ccnetمعرفي كردن سرور  –۱شكل 

  
  
 VS.Netهاي  براي پروژه ccnet تنظيمات) ب
  
براي كار با  ا تفاوت موجود در تنظيمات اين فايلتنه. همانند قسمت الف استنيز اي از تنظيمات و توضيحات در اينجا  قسمت عمده   

  .آن است كه در ادامه بررسي خواهد شد tasksقسمت ،  VS.Netهاي  پروژه
  

<tasks> 
  <msbuild>    
<executable>C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\MSBuild.exe</executable> 
    <workingDirectory>C:\Sandbox\Project1</workingDirectory> 
    <projectFile>TestSystem.sln</projectFile> 
    <buildArgs>/noconsolelogger /p:Configuration=Debug /v:diag</buildArgs> 
    <targets>Build</targets> 
    <timeout>15</timeout>    
<logger>ThoughtWorks.CruiseControl.MsBuild.XmlLogger,ThoughtWorks.CruiseControl.MsB
uild.dll</logger> 
  </msbuild> 
</tasks> 

  
. شود استفاده شده است نصب مي Net framework.مايكروسافت كه همراه  MSBuildدر تنظيمات قبل بجاي كامپايلر دلفي از    

  .بر روي سرور نخواهد بود VS.Netبنابراين نيازي به نصب 
را از  XMLLoggerاين . نيز وجود دارد MsBuild.XmlLoggerكنيد ارجاعي به  ات فوق مالحظه ميهمانطور كه در تنظيم   

  :توانيد دريافت كنيد آدرس زير مي
http://ccnetlive.thoughtworks.com/MSBuildXmlLogger-Builds/ 

  
  .پروژه خود كپي كنيداصلي آنرا در پوشه  dll سپس فايل  
  
  

http://ccnetlive.thoughtworks.com/MSBuildXmlLogger-Builds/
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 webاين فايل در مسير نصب . تنظيم كنيم MSBuildرا جهت نمايش بهتر خروجي  dashboard.configدر ادامه بايد فايل   
dashboard برنامه قرار دارد.  

<xslFileNames> 
       <xslFile>xsl\compile-msbuild.xsl</xslFile> 
</xslFileNames> 

  
  :زير را نيز اضافه نمائيد در همين فايل سطر .اضافه نمائيد xslFileNamesسطر فوق را به تگ    

<xslReportBuildPlugin description="MSBuild Output" 
actionName="MSBuildOutputBuildPlugin" xslFileName="xsl\msbuild.xsl" /> 

  
  .توان تجربه كرد برنامه مي web dashboardدر  MSBuildبه اين صورت خروجي دلپذيرتري را با    
  
  :را به صورت زير نيز تنظيم نمود tasksتوان قسمت  ايد، مي را بر روي سرور نصب كرده VS.Net اگر به هر دليلي   
  

    <tasks> 
      <devenv> 
        <solutionfile>C:\Sandbox\Project1</solutionfile> 
        <configuration>Debug</configuration> 
        <buildtype>Build</buildtype> 
        <executable>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 
8\Common7\IDE\devenv.com</executable> 
        <buildTimeoutSeconds>60</buildTimeoutSeconds> 
      </devenv> 
    </tasks> 

  
  

  Web Application projectsاي درباره  نكته 
  
ايد كه  به طور قطع دريافتهكنيد،  استفاده مي ۲۰۰۸يا از ويژوال استوديو و را نصب كرده باشيد  ۲۰۰۵و ويژوال استودي ۱اگر سرويس پك    

هنگام تحت كنترل قرار دادن  .به مجموعه اضافه شده است ۲۰۰۳همانند ويژوال استوديو  Web Application projectsمجددا 
براي حل اين مشكل  .روي آن نصب نيست با مشكل مواجه خواهيد شد بر VS.Netبر روي سروري كه  ccnetها توسط  اينگونه پروژه

  ها از مسير زير دريافت را از يكي از كالينت Microsoft.WebApplication.targetsفايل 
C:\Program Files\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v8.0\WebApplications\ 

 MS-Ajaxهمچنين اگر از  ).ديهي است مسير را بايد به صورت دستي ايجاد كنيدب(و در مسيري مشابه مسير فوق در سرور كپي نمائيد 
  .ايد، آنرا نيز بايد بر روي سرور نصب نمائيد در پروژه خود استفاده كرده
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 ccnetابزار جانبي تنظيمات  
  
شكل ( سادگي هرچه تمامتر و در اسرع وقت انجام دادتوان تنظيمات ارائه شده در اين فصل را به  با استفاده از پروژه سورس باز زير مي   
۲(:  

http://www.codeplex.com/ccnetconfig  
  

  
  .  CCNetConfigنمايي از برنامه  -۲شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.codeplex.com/ccnetconfig
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 با برنامه نويسي SVN دسترسي به – ۱۰فصل 
  
  
  
  

  :مقدمه
  

براي مثال . توان دسترسي داشت نوشته شده است نيز مي Cان آن كه به زب APIبا استفاده از  SVNبه تمامي امكانات مهيا در     
TortoiseSVN  از اينAPI  براي دسترسي بهSVN كند استفاده مي.  

  :توان دسترسي داشت در آدرس زير مي Cبه زبان  SVNبرنامه  APIبه آخرين مستندات    
http://svn.collab.net/svn-doxygen/ 

  
اند كه از آن   توسعه يافتهنيز  )wrapper( اي محصوركننده هاي كتابخانههاي برنامه نويسي  ساير زباندر  APIبراي استفاده از اين    

  .اشاره كرد) كتابخانه مبتني بر جاوا( SVNKitو ) كتابخانه مبتني بر دات نت( SubversionSharp توان به جمله مي
   SubversionSharp از آدرس زير قابل دريافت است:  

http://www.softec.st/en/OpenSource/ClrProjects/SubversionSharp/ 
  
هايي كه تاكنون گفته شد، از دستور خط فرمان زير نيز  براي تهيه يك نسخه كاري از سورس كد كتابخانه فوق، عالوه بر تمامي روش   
  :توان استفاده كرد مي

svn co http://svn.softec.st/clr/trunk/SubversionSharp "C:\newPath" 
  
  :زير قابل دريافت است هاي اين كتابخانه از آدرس ۲نگارش دات نت    

http://sharpsvn.open.collab.net/ 
http://www.pumacode.org/projects/svndotnet/ 

  
  .قابل دريافت است http://svnkit.comاز سايت  ها كتابخانه نوع همچنين نمونه مبتني بر جاوا اين  
 APIاز طريق  SVNنيز مستقيما با  DelphiSVNو  AnkhSVNهاي  خاطر داشته باشيد افزودني هبقبل  هاي و يا اگر از فصل  

كه از آدرس  SVNCOMنيز توسط كتابخانه  COMاز طريق اشياء  SVNبعالوه امكان برقراري ارتباط با  .كنند آن ارتباط برقرار مي
  :زير قابل دريافت است نيز ميسر است

http://www.pushok.com/soft_svncom.php 
  
  .مرور خواهيم كرداز طريق برنامه نويسي را  SVNنحوه برقراري ارتباط با  ،در ادامه با ارائه چند برنامه كوتاه   
  
  
  
  
  
  
  

http://svn.collab.net/svn-doxygen/
http://www.softec.st/en/OpenSource/ClrProjects/SubversionSharp/
http://svn.softec.st/clr/trunk/SubversionSharp
http://sharpsvn.open.collab.net
http://www.pumacode.org/projects/svndotnet/
http://svnkit.com
http://www.pushok.com/soft_svncom.php
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  .اند كه با مخزن كد هماهنگ نشده هاي يك نسخه كاري جهت بدست آوردن ليست فايل #C  برنامه : ۱مثال 
  
 )http://sharpsvn.open.collab.netقابل دريافت از ( SharpSVN كتابخانه ت كه ارجاعي ازدر اين مثال فرض بر اين اس   

  .ايد افزوده خود Consoleرا به برنامه 
  

using System; 
using System.Collections.ObjectModel; 
using SharpSvn; 
 
namespace SVNTest 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            using (SvnClient client = new SvnClient()) 
            { 
                Collection<SvnStatusEventArgs> changedFiles; 
                client.GetStatus(@"C:\osl\testPrj", out 

 changedFiles); 
 

   if (changedFiles != null)                 
     foreach (SvnStatusEventArgs changedFile in  

    changedFiles) 
                { 
                    switch (changedFile.LocalContentStatus) 
                    { 
                        case SvnStatus.Missing: 
                            Console.WriteLine("Missing: " + 

changedFile.Path); 
                            break; 
                        case SvnStatus.NotVersioned: 
                            Console.WriteLine("NotVersioned: " +  
     changedFile.Path); 
                            break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 

  .ايجاد شده و سپس وضعيت فايلهاي موجود در نسخه كپي محلي دريافت شده است SVNدر قطعه كد فوق يك شيء كالينت    
  

  يك نسخه كاري commitهاي ارسالي هنگام  ليست الگو نمايش دريافت  #Cتابع  :۲مثال 
 

static void getLogs() 
{ 
   using (SvnClient client = new SvnClient()) 
   { 
      Collection<SvnLogEventArgs> logItems; 
      client.GetLog(@"C:\osl\testPrj", out logItems); 
      if (logItems != null) 
         foreach (SvnLogEventArgs msg in logItems) 
           Console.WriteLine("{0} : {1}", msg.Author, msg.LogMessage); 
   } 
} 
 

http://sharpsvn.open.collab.net
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سپس با . نويسنده، تاريخ و متن هر پيغام مشخص است.  RSS feed generatorاي باشد براي نوشتن يك  تواند ايده مي مثالاين   
اين كتابخانه از آدرس . روجي استانداردي را تهيه نمودتوان خ مي Argotic Syndication Framework جامعاستفاده از كتابخانه 
  :زير قابل دريافت است

http://www.codeplex.com/Argotic 
  

شكل زير تغيير به  نمونهبراي ها  در مثال فوق قصد داشتيم مستقيما به مخزن كد متصل شويم، سطر دريافت اطالعات الگاگر  
  :كرد مي

client.GetLog( 
new Uri("file:///C:/Repositories/TestRepo/trunk" ),  
out logItems); 

  
  آخرين شماره بازنگري مخزن كد و نمايش جهت دريافت #Cتابع  :۳مثال 

  
static void getInfo() 
{ 
   using (SvnClient client = new SvnClient()) 
   { 
      SvnInfoEventArgs info;                     
      client.GetInfo( 
         SvnTarget.FromString( 
           "file:///C:/Repositories/TestRepo/trunk" ),  
         out info); 
         if (info != null) Console.WriteLine("{0}",  
                             info.LastChangeRevision); 
   } 
} 

  
كد فوق . هاي قالب را بداليل امنيتي به شما نخواهند داد و مديريت شما نباشد عموما مجوز نصب اسكريپتتحت اختيار  ،اگر مخزن كد   
شماره بازنگري انجام شده را در آخرين اي كه در فواصل زماني مشخص مخزن كد را بررسي كرده و  اي باشد براي برنامه تواند ايده مي

  ).زند براي مثال به تيم برنامه نويسي ايميل مي(كند  عالم ميمقايسه با آخرين شماره گزارش شده، به شما ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.codeplex.com/Argotic


 منابع و مآخذ
 

 ٩٢ 

  منابع و مآخذ
  

1- Collins-Sussman B., Fitzpatrick B., Pilato M., "Version Control with Subversion", 
web site, http://svnbook.red-bean.com/. 

2- Smart J., "Java Power Tools", O'Reilly, 2008. 
3- Mason M., "Pragmatic Version Control using Subversion", 2nd Edition, The 

Pragmatic Programmers LLC, 2006. 
4- Nagel W., "Subversion Version Control: Using the Subversion Version Control 

System in Development Projects", Prentice Hall PTR, 2005. 
5- SAM-BODDEN B., JUDD C., "Enterprise Java Development on a Budget: 

Leveraging Java Open Source Technologies", APress, 2004. 
6- Berlin D., Rooney G., "Practical Subversion", APress, 2006. 
7- Murphy D., "Managing Software Development with Trac and Subversion", PACKT 

Publishing, 2007. 
8- HOLMES M., "Expert .NET Delivery Using NAnt and CruiseControl.NET", APress, 

2005. 
  
  

http://svnbook.red-bean.com/

