Visual Studio İle GitHub
Bağlantısı

Visual Studio’da Siteyi Aynı
Anda Birden Fazla Tarayıcı
ile Açmak
Yazılım geliştirmenin en önemli işlemi yazılımı yazmaktan sonra
elbette ki onu denemektir
Geliştirilen yazılım masaüstü
uygulaması ise ekran ve yerleşim konusunda çok sıkıntı olmasa da
geliştirilen uygulama web sayfası ise tarayıcılar arasında
farklılık olabilmektedir. Burada devreye, geliştiricinin
uygulamayı birden fazla tarayıcı ile deneme işlemi girmektedir. Bu
işlemi her defasında farklı bir tarayıcı açarak yapabileceği gibi
Visual Studio ile gelen özelliklerden biri olan çoklu tarayıcı
işlemi ile de yapabilir. Aşağıda bu işlem için Visual Studio’nun
ayarlanması adım adım anlatılacaktır.

1. Visual Studio ekranında projeyi başlatmak için kullanılan
menüden “Browse With…” seçeneğine tıklayın

Tarayıcı Seçme İşlemi

1. Ekrana bilgisayarınıza yüklü tarayıcıların listesini
barındıran tarayıcı seçme ekranı gelecektir.

Tarayıcı Seçme Ekranı

1. Tarayıcı seçme ekranından beraber açmak istediğiniz bütün
tarayıcıları seçip tarayıcıları başlatmak için “Browse”
butonuna tıklayın. Bu işlem sonunda seçilen bütün tarayıcılar
başlatılacaktır.

Tarayıcıları Seçme İşlemi

Visual Studio’da Proje
İçerisinde Görev Listesi
Oluşturma
Proje geliştirilirken kod içerisinde daha sonra gözden geçirilmesi
gereken noktalar olabilir ve ya geliştirilmesi gereken yerler
olabilir. Bunların listesini yapmak için kod içerinde yorum satırı
yazıldığında bunu //TODO, //Onemli gibi etiketlerler yazarsanız,

bu yorum satırları görev listesinde gözükecektir.

Yorum Satırlarında Kullanılmak Üzere Görev Etiketleri
Tanımlama
Yukarıdaki örnek ekran alıntısında da görüldüğü gibi Task Listte
görüntülenmesi istenen yorum satırları bir etiket (yeni, gelistir,
eksik vb. ) ile etiketlenmektedir. Burada kullanılmak üzere etiket
tanımlamak için; Tools > Options > Environment > Task List menüsü
açılır.

Burada TODO, HACK ve UNDONE etiketleri standarttır. Kendimiz
etiket tanımlamak istiyorsak;
Listenin sağ tarafında yer alan alan Name alanına etiketimizin
adını, Priority alanına ise etiketimizin önceliğini girdikten
sonra “Add” butonuna basıyoruz. Bu işlemden sonra etiketimizi
artık yorum satırlarımızda kullanabiliriz.

Task List’in Görüntülenmesi
Task List’i görüntülemek için; View > Task List yolu izlenir.
Task list görüntülendikten sonra, görüntülenecek görevler iki
kısma ayrılıyor. Projelerden bağımsız olan User Tasks ve proje
içerisinde yorum satırı olarak yazılan Comments’ler.

Bizim proje içerinde yazdığımız görevleri listemek için Comments
seçeneğini seçmememiz gerekmektedir.

