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 (GitLab) لبگیتمعرفی سرویس کنترل نسخه 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی

 با سالم و احترام،

های تحقیقاتی و صنعتی شاهد همکاری همانطور که مستحضر هستید، امروزه در بسیاری از پروژه

دهندگان نرم افزار و سخت افزار هستیم. معموالً برای همکاری های بزرگ و کوچک از توسعهگروه

وسعه ی تاند که به کنترل نسخه کدهاها، ابزارهایی توسعه یافتههر چه بهتر افراد در قالب این گروه

 پردازند. داده شده و مدیریت نحوه به اشتراک گذاری کدها می

های جاری در دانشکده، دانشجویان چه به صورت انفرادی و چه به از آنجا که در بسیاری از پروژه

گذاری، اشتراکبه ، پردازند، برای سهولت مدیریتافزاری میافزاری یا سختگروهی به توسعه کد نرم

این کدها توسط دانشجویان و اساتید گرامی، دانشکده اقدام به  از گیریو پشتیبانکنترل نسخه 

 اندازی سرویس گیت به صورت محلی بر روی سرورهای دانشکده نموده است.راه



 :و امکانات آن لبمعرفی اجمالی سرویس گیت

این  .است و مبتنی بر وب برای مدیریت و کنترل نسخه کد گیت لب یک نرم افزار متن باز

 تواند امکانات زیر را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دهد:سرویس می

 های متنوع از کد پروژه دانشجویان توانند از طریق این ابزار به نسخهاساتید محترم می

 .گیری کنندها پشتیبانو از آنخود و اسناد مربوط به آن دسترسی داشته 

 هر  تنداتمستوانند به صورت آنالین بسته به نیاز مجوز دسترسی به کد یا اساتید می

 صورت جداگانه به هر یک از دانشجویان دیگر صادر کنند.را به  هایک از پروژه

 های خود، مجوز توانند با تعریف گروه و زیر گروه برای هر یک از پروژهاساتید می

 را به صورت گروهی به دانشجویان صادر کنند.  برای مالحظه یا تغییر کد دسترسی

 های مختلف کد پروژه خود را بر روی این سامانه بارگذاری توانند نسخهدانشجویان می

 ها را مدیریت کنند.کرده و این نسخه

 توانند مشکالت کد را مشخص و آن را به افراد مسئول منتسب کنند. افراد می 

 ... و 

 های زیر مراجعه کنید.جزئیات بیشتر این سرویس به لینکبرای اطالع از امکانات و 

https://faradars.org/courses/fvgit9609-managed-distributed-edition-

using-git 

 لب:نحوه دسترسی به سرویس گیت

https://git.ceit.aut.ac.ir/users/sign_in 

 .نام کاربری و رمز عبور همان نام کاربری و رمز عبور تعریف شده برای شما در دانشکده است 

  نیاز است ابتدا دانشجویان یکبار با نام توسط اساتید دانشجویان  صدور مجوز دسترسیبرای

 . وارد شونداین سامانه  بهکاربری و رمز عبور خود 

https://faradars.org/courses/fvgit9609-managed-distributed-edition-using-git
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https://git.ceit.aut.ac.ir/users/sign_in

