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 .6ایجاد ......................................................................................................... Pull Request
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مقدمهی آموزش جامع گیت هاب ()github
یک چیز مرسوم در حوزه برنامه نویسی ایجاد پروژه های  Hello Worldاست .هنگامی که شروع میکنیم به یادگیری یک
چیز جدید ،یک پروژه با نام  Hello Worldایجاد میکنم ،این پروژه یک تمرین بسیار ساده برای یادگیری مطالب است .حال
میخواهیم با  githubآشنا شویم ،پس ابتدا تلاش میکنیم تا یک پروژه با نام  HelloWorldروی  githubایجاد کنیم.
 githubیک وب سایت برای نگهداری پروژه و همکاری است .شما میتوانید پروژه خود را روی این وب سایت قرار دهید و
تغییرات خود را روی آن اعمال کنید و همچنین همکارانتان را به این پروژه اضافه کنید تا در هر جایی که هستند به آن
دسترسی پیدا کنند.
در این آموزش در مورد یک سری از مفاهیم اساسی  githubمانند  repositories، branches، commitsو Pull
 Requestsصحبت میکنیم .یک  repositoryبا نام  Hello Worldایجاد خواهیم کرد و گردش کار یک  pull requestرا
یاد خواهیم گرفت.
برای گذراندن این آموزش ،شما نیاز به یک اکانت  githubو دسترسی به اینترنت دارید و نیازی به کد نوشتن ،کار با خط
فرمان و یا نصب  gitندارید.
مطالبی که در این آموزش یاد خواهید گرفت:

ایجاد و استفاده از repository
آغاز و استفاده از یک  branchجدید
تغییر یک فایل و فرستادن آن به  githubبه عنوان یک commit
باز کردن و ادغام ( )mergeیک pull request
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ایجاد  repositoryدر گیت هاب ()github
از  repositoryمعمولا برای مدیریت و سازمان دهی یک پروژه استفاده میشود .معادل فارسی  ،repositoyمخزن است،
هر آنچه که پروژه ما به آن نیاز دارد از جمله پوشه ها ( ،)foldersفایل ها ( ،)filesتصاویر ( ،)imagesفیلم ها
( )videosو ،...در آن قرار میگیرد .پیشنهاد میشود که همیشه پروژه ه شما یک فایل  READMEداشته باشد که در آن
اطلاعاتی در مورد پروژه نوشته میشود .در  githubمیتوان هنگام ایجاد یک  repositoryجدید فایل هایی مانند
 READMEو یا فایل لایسنس را نیز به آن اضافه کرد.
ایجاد یک :repository

 .1در نوار بالایی  githubدر سمت راست کنار آیکون آواتار بر روی آیکون  +کلیک کنید و گزینه New
 repositoryرا انتخاب کنید.
 .2در قسمت  Repository Nameنام  repositoryخود که در اینجا  hello-worldاست را بنویسید.
 .3یک توضیح کوتاه در مورد این پروژه بنویسید
 .4میتوانید با انتخاب گزینه پرایوت ( )Privateمخزن خود را از دید بقیه کاربران سایت مخفی کنید در غیر
این صورت بقیه کاربران میتوانند مخزن شما و محتویات آن را ببینند.
 .5گزینه  Initialize this repository with a READMEرا برای اضافه کردن فایل  READMEبه
پروژه ،انتخاب کنید.
 .6شما همچنین میتوانید با اضافه کردن لایسنس ( )licenseبه مخزن خود  ,دیگران را در استفاده از
محتویات مخزن خود محدود کنید با انتخاب گزینه  Add a licenseمیتوانید یکی از لایسنس ()license
های رایج را انتخاب کنید.
 .7برای ایجاد روی  Create Repositoryکلیک کنید.

ایجاد و استفاده از  Branchدر گیت هاب
 Branchingیک راه برای کار کردن روی ورژن های مختلف یک  Repositoryدر یک زمان است .به صورت پیش فرض
 repositoryشما یک  branchبا نام  Masterدارد که به عنوان  branchاصلی در نظر گرفته میشود .از  branchها
برای آزمایش و ایجاد تغییرات قبل از  commitکردن آن تغییرات روی  master branchاستفاده میشود.
هنگامی که شما یک  branchاز روی  master branchایجاد میکنید در واقع یک کپی از  master branchدر لحظه
میسازید و همچنین وقتی که شما روی  branchخود کار میکنید و افراد دیگر روی  master branchتغییراتی را ایجاد
میکنند ،شما میتوانید آن تغییرات را نیز دریافت کنید.
در دیاگرام زیر میبینیم:

master branch
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یک  branchجدید به اسم feature
مسیری که  feature branchاز ایجاد تا  mergeشدن با  master branchطی میکند

تا به حال پیش آمده که چندین ورژن از یک فایل را ذخیره کنید؟ مانند فایل های زیر:

story.txt
story-joe-edit.txt
story-joe-edit-reviewed.txt
 Branchها اهدافی مشابه این را در  repositoryدنبال میکنند.

در  ،githubتوسعه دهندگان ،نویسندگان و طراحان برای ،نگهداری ،رفع ایرادات و یا کار کردن روی یک ویژگی ،از
 branchاستفاده میکنند تا آن ها را از  master branchجدا کنند .زمانیکه تغییرات نهایی میشود آن  branchرا با
 ،master branchادغام ( )mergeمیکنند.
برای ایجاد یک  branchجدید:

 .1بروید به  repositoryکه ایجاد کردید
 .2در قسمت بالای لیست فایل ها ،روی  branch: masterکلیک کنید
 .3در کادری که نمایش داده میشود نام  branchجدید را وارد کنید ،برای مثال readme-edits
 .4بر روی باکس آبی رنگ Create branch ،کلیک کنید و یا ' 'Enterبزنید

حالا شما دو  branchبا نام های master ،و  readme-editsدارید .آنها دقیقا شبیه هم هستند .در گام بعدی ما
میخواهیم تغییراتی روی . branchجدید ایجاد کنیم

ایجاد تغییر و  Commitدر گیت هاب ()github
اکنون میخواهیم روی  readme-edits branchکار کنیم ،این  branchیک کپی از  master branchاست .میخواهیم
تغییراتی روی آن ایجاد کنیم .در  ،githubبه ذخیره کردن تغییرات Commit ،میگویند .هر  commitشامل یک پیام
است که توضیح میدهید چرا این تغییرات صورت گرفته است .دیگر همکاران شما با خواندن این پیام متوجه میشوند که
شما چه کاری انجام داده اید و دلیل شما برای این کار چه بوده است.
ایجاد تغییر و  commitکردن آن:

 .1روی فایل  README.mdکلیک کنید
 .2برای ویرایش بر روی آیکون مداد که در قسمت بالایی سمت راست قرار دارد ،کلیک کنید
 .3در  editorباز شده ،مطالبی در مورد پروژه بنویسید
 .4یک پیام که تغییرات شما را توضیح میدهید ،برای این  commitبنویسید
 .5بر روی  Commit changesکلیک کنید
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این تغییرات فقط روی فایل  READMEبر روی  readme-edits branchاعمال خواهد شد .اکنون این  branchشامل
محتوایی است که با  master branchمتفاوت است.

ادغام یا  Merge Pull Requestدر گیت هاب
در آخرین قدم ،میخواهیم تغییرات را کنار هم قرار دهیم ،یعنی همان  mergeکردن  readme-edits branchدر
. master branch

 .1برای  mergeکردن تغییرات در  ، master branchروی دکمه سبز رنگ  Merge pull requestکلیک
کنید.
 .2بر روی  Confirm mergeکلیک کنید.
 .3در نهایت برای حذف کردن  branchبر روی  Delete branchکلیک کنید.
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ایجاد  Pull Requestدر گیت هاب ()github
اکنون تغییراتی روی شاخه ای از  master branchوجود دارد و شما میتوانید یک  pull requestباز کنیدpull .
 requestها قلب همکاری در  githubهستند .هنگامی که شما یک  pull requestباز میکنید ،در حقیقت شما تغییرات
خود را پیشنهاد میکنید و درخواست میکنید تا کسی آن تغییرات را بررسی کند و در اصطلاح آن تغییرات را  pullکند و
آنها را با  branchخود ادغام ( )mergeکند pull (.به معنای دریافت تغییرات است Pull request ).ها ،تفاوت و یا
تفاوت های محتوا بر روی هردو  branchرا نمایش میدهد .تغییرات ،حذف و یا اضافه شدن ،به رنگ های سبز و قرمز
نمایش داده میشود .همانطور که شما یک  commitرا ایجاد کردید ،میتوانید یک  pull requestباز کنید و یک گفتگو را
آغاز کنید .حتی شما میتوانید روی  repositoryخودتان یک  pull requestباز کنید و خودتان آن را  mergeکنید .این
یک راه عالی برای یادگیری  githubقبل از ورود به یک پروژه بزرگ است.
باز کردن یک  pull requestبرای تغییرات فایل :README
مراحل

تصاویر

بر روی تب pull
 requestکلیک
کنید ،سپس در
صفحه pull
 requestبر
روی گزینه سبز
رنگ New pull
 requestکلیک
کنید.

در باکس
Example
،Comparisons
برای مقایسه با
master branch

روی

readme-

edits

کلیک

کنید.

مراحل

تصاویر

در صفحه
مقایسه ،به
تغییرات و
تفاوت ها دقت
کنید و مطمئن
شوید که آنها
چیزی هستند که
می خواهید
ارسال کنید.

مراحل

تصاویر

هنگامی که
مطمئن شدید
که این تغییراتی
است که
میخواهید ارسال
کنید ،بر روی
دکمه سبز رنگ
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و بزرگ Create
Pull Request
کلیک کنید.

مراحل

تصاویر

برای pull
 requestخود
یک عنوان و یک
توضیح مختصر
در مورد
تغییراتتان،
بنویسید.

هنگامی که پیام خود را نوشتید بر روی  Create pull requestکلیک کنید.

منابع مطالب و آموزش گیت هاب ()Github
یک چیز مرسوم در حوزه برنامه نویسی ایجاد پروژه های  Hello Worldاست .هنگامی که شروع میکنیم به یادگیری یک
چیز جدید ،یک پروژه با نام  Hello Worldایجاد میکنم ،این پروژه یک تمرین بسیار ساده برای یادگیری مطالب است .حال
میخواهیم با  githubآشنا شویم ،پس ابتدا تلاش میکنیم تا یک پروژه با نام  HelloWorldروی  githubایجاد کنیم.
 githubیک وب سایت برای نگهداری پروژه و همکاری است .شما میتوانید پروژه خود را روی این وب سایت قرار دهید و
تغییرات خود را روی آن اعمال کنید و همچنین همکارانتان را به این پروژه اضافه کنید تا در هر جایی که هستند به آن
دسترسی پیدا کنند.
در این آموزش در مورد یک سری از مفاهیم اساسی  githubمانند  repositories، branches، commitsو Pull
 Requestsصحبت میکنیم .یک  repositoryبا نام  Hello Worldایجاد خواهیم کرد و گردش کار یک  pull requestرا
یاد خواهیم گرفت.
برای گذراندن این آموزش ،شما نیاز به یک اکانت  githubو دسترسی به اینترنت دارید و نیازی به کد نوشتن ،کار با خط
فرمان و یا نصب  gitندارید.
مطالبی که در این آموزش یاد خواهید گرفت:

ایجاد و استفاده از repository
آغاز و استفاده از یک  branchجدید
تغییر یک فایل و فرستادن آن به  githubبه عنوان یک commit
باز کردن و ادغام ( )mergeیک pull request
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