
 

    Scrum –TFSیدوره آموزش

 ساعت ۴۲ :مدت زمان دوره

باشد.  یم ALM کروسافت در حوزهیبه عنوان محصول قدرتمند ما  Team Foundation Server:ن دورهیدرباره ا

 ساخت ی، خودکار ساز( Agile بر ی) مبتن یپروژه نرم افزار یها یازمندیت نیریت نسخه ها، مدیریت کدها، مدیریمد

Build Management ، از امکانات یت تست ها و انتشار نسخه قسمتیریمد TFS 2015 ن نسخه یباشد. در ا یم

کد باز به مراتب  یتوسعه نرم افزار یط هایآن با مح یکپارچگیبر وب و  یمبتن یل برد کانبان، رابط کاربریاز قب یامکانات

 .بخشد ید و توسعه نرم افزار را بهبود میند تولیت فرآیریکنترل و مد TFS استفاده از است یهیکامل شده است. بد

 

  :مخاطبان دوره

ل گران،معماران یران پروژه، تحلیشود. مد یه مینقش دارند توص ینرم افزار یکه در پروژه ها یافراد یتمام ین دوره برایا

ه یران شبکه توصیمد یبرا TFS مات سروریو تنظ یندیکرین تسلط بر مباحث مرتبط با پیاده سازها. همچنینرم افزار و پ

 .شود یم

 :سرفصل دوره

 TFS یمعرف

 TFS 2015 و Visual Studio Online یمعرف «

 TFS یمعمار یبررس «

 TFS استقرار یطراح «



 یکربندینصب و پ «

 ۴۱۰۲به  ۴۱۰۲مهاجرت از نسخه  «

 TFS نحوه اتصال به «

 TFSت نسخه ها و کد منبع در یریمد 

 Check-Out , Check in , Get منبع مانند یت نسخه و کدهایریم مدیمفاه یکل یبررس «

 خچه کدها و بازگشت به نسخه خاصیتار «

 سه کدها و نحوه حل تداخالت در کدیمقا «

 TFS 2015 د اضافه شده دریجد یها یژگیو یبررس «

 ت کدها و نسخه هایریدر مد DVCS و CVCS یدو نوع معمار یبررس «

 مات از نسخه قبلیمنبع و تنظ یگاه داده کدهایانتقال پا «

 Merging و Branching یبررس «

 ت نسخه هایریمختلف مد یوهایسنار یبررس «

 امکانات آن یو بررس Git استفاده از «

 , XCode , Android Studio , Eclipse مانند ) TFSVC توسعه نرم افزار به یط هاینحوه اتصال مح «

NetBeans ,IntelliJ IDEA ) 

 TFSت پروژه در یریمد 

 ALM ات نرم افزاریت چرخه حیریکرام و مدم اسیمفاه یبررس «

 یاقالم کار یریگینحوه پ یمعرف «

 ندیفرآ یالگوها یساز یشخص «

 TFS در Agile یزیبرنامه ر یم و ابزارهایت تیریمد «

 TFS یها یانواع گزارشات و کوئر «

 م پروژهیجاد داشبود تیجهت ا  SharePoint 2013 و Reporting Service یکربندیپ «

 Project Server با یکپارچگیاتصال و  یکربندیپ «



 Kanban Board برد کانبان یمعرف «

 Burn Down Chart یبررس «

 Project Server نحوه اتصال به «

 Build یک سازیت و اتوماتیریمد 

 ها Build یمعمار یبررس «

 Build یک سازیاتومات یبرا Agent جادیا «

 آن یها و زمانبند Build یک سازیاتومات «

 ها Build یابیب یع «

 Release Management ت انتشار نسخیریمد «

 TFSسرور  یت و نگهداریریمد 

 TFS در دسترس بودن سرور یاده سازیراهکارها و پ یبررس «

 Disaster Recovery یزم هایمکان «

 آن یکربندیت تست ها و پیریمد «

 یت و سطوح دسترسیامن «

 سرور ییارارک یمانتور کردن سرور و بررس «

 TFS سرور یتوسعه و ارتقا «

  


