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:در شرکتی مثل مایکروسافت به قرار زیر است DevOpsنتیجه پیاده سازی 

 نیروی مهندسی است۸0,000تیم مایکروسافت شامل 

2 میلیون کامیت Git در ماه

۴ میلیون Build در ماه

 میلیون تست در ماه۵00اجرایی 

۳۷2 هزار  pull request در ماه

۵ میلیون مشاهده  / /work item/task/issue item/task/issue task item/task/issue issue در روز

۵00 هزار به روز رسانی  / /work item/task/issue item/task/issue task item/task/issue issue در روز

۷۸ هزاری Deploym/task/issueent در روز

 اشاره خواهدد شد و مشکالت این شرکت در پیادهMicrosoftدر این دوره به روش پیاده سازی این ابزار در شرکت سازنده آن 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.DevOpsسازی 

 و ابزارهای مرتبطDevOps ساله در پیاده سازی و استقراری فرهنگ و فرآیندهای ۵علی اژدری،ی با تجربه  :مدرس

 ساعت۶۰:مدت دوره

 سال سابقه توسعه نرم افزار،ی آشنایی با روش های چابک مدیریتی پروژه های نرم افزاری۳حداقل  :پیش نیاز

توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران تیم های توسعه نرم افزار :مخاطب

اهدافد دوره:

 دانشجو می تواند مزایا و معایب و دلیل نیاز سازمان ها به/ALMDevOps را توضیح دهد.

 دانشجو با چالش های شرکتی های بزرگ مثل مایکروسافت در پیاده سازیDevOps و نقش آن در شکل گیری ابزار Azure

DevOps.آشنا خواهدی شد 

 دانشجو تمام ابعاد راهکار مایکروسافت دربارهALM را فرا خواهد گرفت.

 دانشجو با مفاهیمALM  وDevOps آشنا خواهد شد.

 دانشجو تواناییی استفاده از ابزارهایی ارائه شده در قالب هایCMMI، Agile، Scrum/task/issue برای مدیریت پروژه های نرم افزاریی را به

.شکل کامل فرا خواهد گرفت



9 از ۳صفحه 

Azure با استفاده از DevOps     دوره آموزش 
DevOps server 2020

www.Alm-DevOps.com
DevOps و ALMمشاوره، پیاده سازی و آموزش راهکارهای مرتبط با 

دانشجو توانایی ایجاد و مدیریت سیستم کنترلی نسخه کدها به دو روش متمرکز و توزیعی شده را کسبی خواهد کرد.

 توضیح انییواعی) آشنایی با انواعی تستی ها و نحوه چیدمان آنها در نقشه های تستی و استفاده از ابزارهای مایکروسافت برای مدیریتی آنها

تست ها و پیاده سازی آنها خود در دوره ایی جداگانه بررسیی خواهند شد، در این دوره دانشجوی با تست ها آشنا شده و اهمیتی آنهییا را

به شکل عملی در پروسه تولید نرم افزار مشاهده خواهد کرد و با زیرساخت های موجود جهت مدیریت و اجرایی خودکار آنها به شکل

(عملی آشنا خواهد شد 

 دانشجو ایجاد ساختار Continuous Integration را فرا خواهد گرفت.

 آشنایی با ساختار Release Autom/task/issueation  و ایجاد Continuous Delivery برای انتشاری پروژه ها آشنا خواهد شد.

دانشجو توانایی ایجاد ساختار درختیی و کنترلی امنیتی در تمام پروسه تولید نرم افزار را خواهد داشت.

 دانشجو توانایی ایجاد و استفاده از Nuget Pack item/task/issueage ها را خواهد داشت.

 یادگیری ساختار های موجود ایجادBranch  درGit  ارتباط آن با پایپالین هاو

دانشجو با روش صحیح مدیریتی محصول چابک آشنا خواهدی شد

 ابزار آشنا خواهد شد2020دانشجو با ساختار جدید ارائه شده در نسخه 

 دانشجو با ساختار جدیدPipelineآشنا خواهد شد 

 دانشجو با مفهومArtifact آشنا شده و روش های نگهداری از آن در  Azure DevOpsرا فرا خواهد گرفت 

دانشجو اهمیت دانشنامه و نقش آن در مدیریت محصول را فرا گرفته و روشهای صحیح پیاده سازی آن را فراخواهد گرفت

.این دوره برای سازمان های باال برگزاری شده است و سرفصل های این دوره به شرحی زیر می باشند

ALM/ –بخش اول   DevOps

  Application Lifecycle Managem/task/issueent یا ALMچیستی 

 خالصه تاریخچه ابزارها و مفاهیمALM

 بخش های مختلف فرآیندALM

۴ روش متفاوت نگاه کردن به ALM

۳ کپسول معمول ALM

 چیستDevOps –بخش دوم  
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 بررسیی گزارش وضعیت DevOps  و نتایج حاصل شده در دنیا20۱9

 تحلیل روش های شروع پیاده سازیDevOpsدر سازمان 

DevOps  –بخش سوم   Foundation

DevOpsچیست 

 ارزش های اصلیDevOps و CAMS

Principle های Devops

۵ متودولوژی کلیدی DevOps

۱0 practice برای موفقیتی در DevOps

 ابزارهایDevOpsارتباطات و مدل همکاری ،

 بلوک های اصلی سازندهDevOps

 اصول پایه  configuration m/task/issueanagem/task/issueent orchestration

   Continuous Integration best practices

  ۵ Continuous Delivery practices

Azure  –بخش چهارم  نمای کلی از  DevOps

 نمای کلی Azure DevOps

Traceability

 شفافیت وVisibility

Collaboration

 تفاوت های بین  Azure DevOps server و   Azure DevOps Services

 –بخش پنجم  مدیریت کالکشن ها و تیم پروژه ها و تیم ها

قواعد کالکشن ها

تنظیم و مدیریتی کالکشن ها

مدیریتی تیم پروژه ها

مدیریتی تیم ها

تیم پروژه ها و ورژن کنترلی

Azure  –بخش ششم  ساختار جدیدد ظاهرکاربری  DevOps

 توضیح سیستم جدیدNavigation
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 صفحه اصلی Azure DevOps

 صفحه اصلی Team/task/issue project

 تشریح منویOverview

 تشریح منویBoard

 تشریح منویRepos

 تشریح منویPipeline

 تشریح منوی Test Plans

 تشریح منویArtifacts

Work Item  –بخش هفتم   Itemها و فرآیندها 

انواعی فرآیندهای پیش فرض موجود

ورک آیتمها و انواعی آنها

 چه نوع از Work item/task/issue item/task/issueها نیاز استی به قالب پیشفرض اضافه شوند 

مدیریتی فرآیندها در سطوح مختلف

تیم پروژه ها و فرآیندها

Security –بخش هشتم  

 بررسیی ابعاد مختلف امنیتی در Azure DevOps

 برنامه ریزی زیرساختRoleBase در مدیریت امنیت  Azure DevOps

 امنیتی در سطوح مختلف Azure DevOps پنل ادمین، سطح ،collection سطح ،Project سطح ،Team/task/issue و Area

 امنیتی در زیر سیستم های مختلف Azure DevOps

Azure  –بخش نهم  مدیریت محصول چابک با استفاده از بوردهای  DevOps

معرفی اسکرام و مفاهیم اجایل

 تشریح مفهومTraceabilityو مشکالت موجود در این زمینه در ایرانی 

 تشریح مفهومVisibilityو مشکالت موجود در این زمینه در ایران 

 فرآیندهای چابک موجود در Azure DevOpsو تفاوت های آنها 

تعریف محصول و شکستی آن

 کانبان و روش استفاده از Azure DevOpsبه صورت کانبان 

ایجاد بک الگ محصول



9 از 6صفحه 

Azure با استفاده از DevOps     دوره آموزش 
DevOps server 2020

www.Alm-DevOps.com
DevOps و ALMمشاوره، پیاده سازی و آموزش راهکارهای مرتبط با 

ایجاد بک الگ اسپرینتی

 برنامه ریزیRelease ها و تعریف اطالعات مرتبط در  Azure DevOps

 ساختن یک Release Plan

 گزارشی گیری از اطالعات موجود با کمکQuery ها و مدیریتی Queryها 

تعریف و مدیریتی داشبوردهای محصول

 روش صحیح استفاده از بوردهای Azure DevOpsتوسط مالکین محصول 

 استفاده از ستونی های تجمیعیRollup و  live reload

Azure  –بخش دهم  ورژن کنترل / سورس کنترل در  DevOps

معرفی انواعی ورژن کنترلی توزیعی شده و متمرکزی

TFVC یا Gitتفاوتها و شباهت ها ،

 ارائه تشریح خالصه ایی ازTFVC و اینکه TFSنیستی 

 مهاجرت ازTFVC به Git

 آموزش مقدماتیGit

 معرفی  Azure DevOps Reposو نحوه مدیریتی ریپوهای گیت 

بخش فایلها و نحوه استفاده بهتر از آن

آموزش استفاده از بخش کامیت ها و پوش ها و دالیل جداسازی میریت این دو

 آموزش بخشBranchها و روش هایی که باید در استفاده از برنچ ها رعایت شوند و مدلهایی که نباید استفاده شوند 

 آموزشTagها و ارائه روش صحیح استفاده از آنها 

 Pull request چیست و ارتباط آن ها فرآیندهای DevOpsو مدیریت محصول 

آموزش تنظیم پالیسیی های کلی و جامع بر روی گیت ریپوهای تیم پروژه

 –بخش یازدهم  ورژن کنترل دیتابیس و روش های مفید مرتبط

چرا ورژن کنترل برای دیتابیس

بهترین روش های مدیریتی تغییراتی دیتابیس

SSDT و   SQL Chang Autom/task/issueation

 روش دوگانهRedgateدر مدیریتی تغییرات دیتابیس و شیفت به چپ 

 تشریح ابزارها و روش های Database DevOps

Powershell –بخش دوازدهم  اصول 
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پاورشل و اصول استفاده از آن

Cm/task/issuedletها و گرفتن خروجیی 

Azure   –بخش سیزدهم  نگاهی کلی به  DevOps Pipelineها 

  Azure DevOps Pipelineچیست 

 تشریح رویکرد Azure DevOps به موضوع Autom/task/issueation

 تشریح روش های موجودی Azure DevOpsجهت پیاده سازی خودکارسازی 

 تشریح نیازمندی های موجود جهت ایجادAutom/task/issueationدر بخش ورژن کنترلی 

Pipeline –بخش چهاردهم  پیش نیازهای 

 توضیح ساختار کلی موجود در بخشPipelineها 

 زبانYAML چیستی و نقش آن در  Azure DevOps

 آموزش اصول اصلی، بیلدهایی سریع،ی نمایش وضعیت بیلدها، فقط یکبار بیلد کنید، ورژن گذاری تمامیArtifactها 

Agent ها و مدیریت آنها در سطوح مختلف  Azure DevOps

 تشریحEnvironm/task/issueentها 

 تشریحLibrary و  Task item/task/issue group

 تشریح Deploym/task/issueent groupها 

Pipeline –بخش پانزدهم  پیاده سازی خودکار سازی با استفاده از 

 و تغییراتی در بخش 2020تغییراتی اعمال شده در نسخه build

 پایپالین به دو روشDesigner و YAML

مدیریتی پایپالین ها

 انواعیtask item/task/issueهای موجود در پایپالین ها 

 آموزش تعریفیPipeline با استفاده از کدهای YAML

 تشریح اسکریپتی نویسی به صورتYAML

تنظیمات موجود در پایپالین ها

 ایجاد Continuous integration در pipeline

متغیرهای از پیش تعریف شده در پایپالین ها

اجرایی پایپالین ها و مشاهده نتایج

مدیریتی محصوالت پایپالین ها
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 اجرایی تست هایUnit و Integrationدر پایپالین 

 آموزش نحوه پیاده سازی تست های خودکارUIدر پایپالین ها 

   و دارای تایید کننیده جهت جلوگییری از طیوالنی تیر شیدن این  stage  توضیح: سایر اصول پیشرفته پایپالین ها مثل پایپالین های با چندین 

دوره در دوره های دیگری ارائه می گردد.

Azure   –بخش شانزدهم   DevOps Releases

 معماری بخشRelease

 مدیریتیreleaseها 

ساختن یک پایپالین با ارتیفکتی ها و محیطها

 متغیرهای از پیش تعریف شده درreleaseها 

 پیاده سازی/CI CD

Test  –بخش هفدهم   Plans

تست به روش اجایل

مدل پیاده سازی تست در شرکت مایکروسافت

 مدیریتی تست ها درMTM و  Test hub

 ،برنامه ریزی تستی ها Test plan و  test suits

 Test caseچیست و چه چیزی نیستی 

 آموزش روش پیاده سازی تست های غیر اتوماتیک در Azure DevOps

بررسیی نتایج اجرایی تستی ها

Azure   –بخش هجدهم   DevOps Artifacts

Artifact چیست و تشریح بخش Artifact موجودی در  Azure DevOps

مفاهیم اصلی

Feedچیست 

 بهترین روشها جهت استفاده از  Azure DevOps Artifacts

گراف پکیج ها

محدودیت ها و ویوهای فیدها

Prom/task/issueote نمودن پکیج ها و Upstream/task/issueسورس ها 

 تنظیم ریپوزیتوریی پکیجnugetو اجبار انها به ویژال استدیو 
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 پکیج هایnpm/task/issue

 پکیج هایMaven

 –بخش نوزدهم  دانشنامه و ویکی

 به اشتراکی گذاریVisionسازمان، تیم، محصول 

ایجاد ویکی برای تیم پروژه

 آموزش روش تهیه یک ویکی مرتب و بر اساس محتوای با کمکMark item/task/issuedown

سه روش مدیریتی اطالعات در ویکی جهت بهره وری بیشتر

 ایجاد یک ویکی زنده با اتصال بخش بورد به ویکی و مشاهده Work item/task/issue item/task/issueها 
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