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Microsoft Azure DevOps Server 

 TFSبه اختصار  ای Team Foundation Serverکه قبال با نام  Azure DevOps Server:دوره خالصه

باشد.  یم ALM در حوزه کروسافتیبه عنوان محصول قدرتمند ماتوسط شرکت مایکروسافت ارائه می شد، 

 Build ساخت ی، خودکار ساز Agile بر یمبتنپروژه تیرینسخه ها، مد تیریکدها، مد تیریمد

Management از امکانات یتست ها و انتشار نسخه قسمت تیری، مدAzure DevOpsنیباشد. در ا یم 

 یتوسعه نرم افزار یها طیآن با مح یکپارچگیبر وب و  یمبتن یبرد کانبان، رابط کاربر لیاز قب ینسخه امکانات

و  دیتول ندیفرآ تیریکنترل و مدAzure DevOpsاست استفاده از یهیکد باز به مراتب کامل شده است. بد

 .بخشد یتوسعه نرم افزار را بهبود م

 

با یکی از  Visual Studioآشنایی با فرآیند تولید نرم افزار، آشنایی با توسعه نرم افزار از طریق  پیش نیاز:

 زبان های برنامه نویسی مجموعه دات نت

 ساعت ۴۲زمان دوره: مدت

 در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: اهداف دوره:

 DevOpsتشریح چرخه تولید نرم افزار مبتنی بر «  

 مدیریت کدها و بهبود کیفیت کدها « 

 CIپیکربندی یکپارچگی مستمر « 

 استقرار اتوماتیکپیکربندی ساخت و « 

 پیکربندی و ایجاد تست ها و مدیریت آن ها« 

 Agileو پروژه مبتنی بر متدولوژی مدیریت نیازمندی ها « 
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 هینقش دارند توص ینرم افزار یکه در پروژه ها یافراد یتمام یدوره برا نیا :دوره مخاطبان

تسلط بر مباحث مرتبط با  نیسازها. همچن ادهیگران،معماران نرم افزار و پ لیپروژه، تحل رانیشود. مد یم

 .شود یم هیشبکه توص رانیمد یبرا Azure DevOpsسرور ماتیو تنظ یندیکریپ

 

 :دوره سرفصل

 Microsoft Azure DevOps Serverیمعرف

 DevOps Server 2019یمعرف«

 DevOps Serverیمعمار یبررس«

 استقرار یطراح«

 یکربندینصب و پ«

 TFSمهاجرت از نسخ «

 DevOps Serverنحوه اتصال به«

 ایجاد و پیکربندی تیم پروژه« 

 

 DevOps Serverنسخه ها و کد منبع در تیریمد

 Check-Out , Check in , Get منبع مانند ینسخه و کدها تیریمد میمفاه یکل یبررس«

 کدها و بازگشت به نسخه خاص خچهیتار«

 کدها و نحوه حل تداخالت در کد سهیمقا«

 DevOps Server 2019اضافه شده در دیجد یها یژگیو یبررس«

 کدها و نسخه ها تیریدر مد DVCS و CVCS یدو نوع معمار یبررس«

 از نسخه قبل ماتیمنبع و تنظ یداده کدها گاهیانتقال پا«
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 MergingوBranchingیبررس«

 نسخه ها تیریمختلف مد یوهایسنار یبررس«

 امکانات آن یو بررسGitاستفاده از«

 , XCode , Android Studio , Eclipseمانند  TFSVC توسعه نرم افزار به یها طیاتصال محنحوه «

NetBeans ,IntelliJ IDEA  

 

 DevOps Serverپروژه در تیریمد

 ALM نرم افزار اتیچرخه ح تیریاسکرام و مد میمفاه یبررس«

 یاقالم کار یریگینحوه پ یمعرف«

 ندیفرآ یالگوها یساز یشخص«

  Agile یزیبرنامه ر یو ابزارها میت تیریمد«

 DevOps Serverیها یانواع گزارشات و کوئر«

 پروژه میداشبود ت جادیجهت ا Analysis Servicesو Reporting Service یکربندیپ«

 Kanban Board برد کانبان یمعرف«

 Burn Down Chart یبررس«

 

 Build یساز کیو اتومات تیریمد

 ها Build یمعمار یبررس«

 Build یساز کیاتومات یبرا Agent جادیا«

 آن یها و زمانبند Build یساز کیاتومات«

 ها Build یابیبیع«
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  Continuous Integrationپیاده سازی و پیکربندی « 

 Release Management انتشار نسخ تیریمد«

 

 Azure DevOpsسرور پیکربندیو  تیریمد

 Azure DevOpsدر دسترس بودن سرور یساز ادهیراهکارها و پ یبررس«

  Continuous Deploymentپیاده سازی و پیکربندی « 

 Disaster Recovery یها زمیمکان«

 تست ها اتوماتیک تیریمدیو کربندیپ«

 پشتیبان گیری از سرور« 

 بان بردنخصوصی سازی محیط کا« 

 مدیریت طرح تست و اجرای آن« 

 یو سطوح دسترس تیامن«

 سرور ییکارار یکردن سرور و بررسمانتور «

 Marketplaceنصب افزونه های پرکاربرد از « 

 Azure DevOpsسرور یتوسعه و ارتقا«

 

 


