Bevezetés
Ön a Working with Microsoft® Visual Studio® 2005 Team System című könyvet tartja a kezében. Türelmetlenül várom, hogy a Visual Studio 2005 új szerepalapú Team System
kiadásai hogyan kovácsolják össze munka közben az egész csapatot.

Kinek szól a könyv?
A könyv a szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapat szinte minden tagjának hasznos információkkal szolgál: a projektvezetők, architektek, fejlesztők és tesztelők számára is
tartogat újdonságokat. Az említett szerepekkel rendelkező csapattagok közvetlenül a
Team Systemmel dolgoznak. Bár nem a projekt középpontjában, de az üzemeltetésért felelős szakemberek is megkönnyíthetik saját munkájukat a Team System sikeres
alkalmazásával szoftvertelepítések során. A központi csapaton kívül a projekt bármely szereplője vagy a fejlesztők is megismerhetik a Team System lehetőségeit, és
megalapozott elvárásokat támaszthatnak a Team Systemet megfelelően alkalmazó
csapattal szemben.

Hogyan épül fel a könyv?
A Working with Microsoft Visual Studio 2005 Team System különböző részeket és fejezeteket tartalmaz. A könyvben részletezett információmennyiség miatt a könyvet négy
fő részre osztottam. Mindegyik rész több fejezetet, és egy vagy két bevezető bekezdést tartalmaz. Természetesen azt ajánlom, hogy a könyvet az elejétől a végéig olvassa el, de tudom, hogy mindannyian elfoglalt szakemberek vagyunk. A tapasztalatok
alapján érdemes először az első rész első három fejezetét elolvasni, hogy általános
képet kapjon Team Systemről, valamint a Team Systemet kiszolgáló végfelhasználói
és háttérkiszolgáló-oldali szolgáltatásokról. Majd olvassa el a második rész Önnek
szóló fejezeteit. A harmadik és a negyedik rész mélyebb betekintést és ismertetőt kínál a Team System életszerű használatába. Ha ideje engedi, olvassa el azokat a fejezeteket is, amelyeket előzőleg átugrott.

Bevezetés

A könyv egyes részeinek rövid összefoglalása a következő:
•

Az 1. rész, A Team System bemutatása áttekintést nyújt a szoftverről – a háttérkiszolgáló-oldali Team Foundation Servert és a különböző kliensalkalmazásokat is beleértve –, amelynek segítségével a csapat együttműködik.

•

A 2. rész, a Team System az egész csapatnak részletesebben ismerteti a Team
Systemet, bemutatva a csapattagok szerepének megfelelő eszközöket és feladatokat.

•

A 3. rész, a Módszertan és kiterjeszthetőség részletesen bemutatja a Microsoft
Solutions Framework 4.0 verzióját, azt, hogy az eszköz hogyan integrálható
a Team Systemmel, áttekintést nyújt a Team System kiterjeszthetőségéről, és
útmutatást ad a szoftverfejlesztési ciklus és iteráció összefogásához.

•

A 4. rész, a Függelék a Microsoft elosztottrendszer-tervezők referencia része
mind az infrastruktúra-, mind pedig az alkalmazásarchitektek számára. Ebben a részben egy forgatókönyvszerű példát is talál, amelyben egy kitalált
szoftverfejlesztő csoport a projekt során a Team Systemet alkalmazza.

Megjelenés előtti szoftver
A könyvet a Visual Studio 2005 Team System közösségi műszaki előzetes (CTP) 2005.
júliusi verziójával ellenőriztük és teszteltük. A könyv a Visual Studio 2005 Team System végleges kiadásával teljes mértékben kompatibilis. A könyv tartalmát illető módosításokat és javításokat Microsoft Knowledge Base-cikk formájában összegyűjtjük és
közzétesszük. További információkért lásd A könyv támogatása című részt.

A hálózati kézikönyv tartalma
A hálózati kézikönyvoldal a könyvhöz kapcsolódó tartalmakat és hivatkozásokat tartalmaz, valamint a Microsoft Press Technology Updates weboldal hivatkozását is. (A
könyvhöz kapcsolódó technológiák újdonságainak megjelenésével a weboldalon elérhetők lesznek a további információkra vonatkozó hivatkozások. Látogasson el rendszeresen a weboldalra, és tájékozódjon a Visual Studio 2005 Team System és egyéb technológiák frissítéseiről.) A könyv hálózati kézikönyvoldalát a következő címen találja:
http://www.microsoft.com/mspress/companion/0-7356-2185-3.
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A könyv támogatása

A könyv támogatása
Mindent elkövettünk, hogy a könyv és a kézikönyv tartalmának lehető legnagyobb
pontosságát biztosítsuk. A Microsoft Knowledge Base-cikket folyamatosan bővítjük
az összegyűjtött javításokkal és módosításokkal. A könyv ismert javításainak listáját a
következő cikkben találja meg:
http://support.microsoft.com/kb/905038/
A Microsoft Press a következő weboldalon biztosítja a könyvek és a hálózati kézikönyv támogatását:
http://www.microsoft.com/learning/support/books/

Kérdések és megjegyzések
A könyvre vagy a kézikönyvre vonatkozó kérdéseit, megjegyzéseit vagy ötleteit,
amelyek megválaszolatlanok maradnak a fenti weboldalak megtekintése után is,
küldje el e-mailben a Microsoft Pressnek a következő címre:
mspinput@microsoft.com
Vagy postán az alábbi címre:
Microsoft Press
Developer Series Editor
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Vegye figyelembe, hogy a fenti címek nem biztosítanak Microsoft-terméktámogatást.
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