
Team Foundation Server 2018 final releaseآموزشجزئيات و بررسي

به و شركت اين جديد محصوالت مايكروسافت شركت توسط Connect(); كنفرانس2017 برگزاري از پس و تازگي به
پرداخت. خواهيم ها روزرساني به اين بررسي به اينده مقاالت و اينجا در كه شد. ارائه قبلي محصوالت هاي رساني روز

بريد. Connect(); لينك2017 به تونيد كنفرانسمي اين جزئيات و ويديوها مشاهده براي

به اين كامل جزئيات مقاله اين در بود، Microsoft team foundation server 2018 ارائه مهم خبرهاي از يكي
كنيم. مي بررسي هم با رو رساني روز

كنيد. دانلود زير لينك از تونيد مي رو TFS 2018 ISO كامل نسخه

هستن. زير شرح به ها نسخه ساير دانلود لينك همچنين

 TFS 2018 web installer
 TFS 2018 Express web installer
 TFS 2018 Express ISO image

زيره شرح به ها رساني روز به اين كلي ليست

:( تره گويا اصلي متن كنم مي فكر ) شدن اضافه TFS 2018 نسخه به كه مواردي

 We have improved the Project Creation Wizard and Process Template Manager on the web.
 You can now customize the work item form header.
 We optimized the mobile work item form.
 We added support for Git forks.
 You can manage massive Git repositories with GVFS.
 You can view, filter, delete, and set the security of Git tags.
 We added file minimap, bracket matching, and toggle white space to web code editing.
 Wemade many improvements to pull requests.
 You have a new improved Wiki experience.
 We’ve added support for Maven packages.
 You can import and export, and pause build definitions.
 The new Release Definition Editor has opt-in by default.
 You can deploy with VM deployments.
 We improved exploratory testing traceability.
 We added test batching.
 You can now view a chart widget for test plans and test suites.

شدن: حذف Team Foundation Server 2018 نسخه در كه مواردي



 We removed support for XAML Builds.
 Support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager has been

removed.
 We discontinued TFS Extension for SharePoint.
 We removed the Team Room feature.

شده: اضافه موارد جزئيات

Project Creation Wizard on the web

به و است يافته بهبود قبل به نسبت وب تحت پنل از استفاده به مايكروسافت تيم عالقه دليل به كه مواردي از يكي
اين Visual studio محيط در قبال اگر باشد، TFSمي وب تحت پنل در جديد هاي پروژه ايجاد قسمت شده رساني روز
اينصورت غير در داشت مي همخواني TFS با شما استديو ويژال نسخه بايد كه ميدونيد حتما داديد مي انجام رو كار
فرض پيش مرتبط گزارشات كه ميشه باعث وب طريق از پروژه تيم ايجاد البته كنيد،. ايجاد رو پروژه تيم تونستيد نمي

بيشتر. جزئيات بديد. انجام رو اينكار tfsconfig دستور با تونيد مي كه نشه توليد SSRS در

Process Template Manager on the web

كنيد استفاده وب تحت پنل از ها Process Template آپلود براي كه داريد رو امكان اين شما بعد به TFS 2018 از
و كنه مي تعريف رو شما Agile يا اسكرام فرآيند قالب كه است غيره و xml هاي فايل از ايي مجموعه تمپليت پروسس )
حتما اين از قبل .( كنيد سازي خصوصي خودتون سازمان و شركت نياز به بسته رو موجود فرآيند تونيد مي اونها تغيير با
امكان اين بعد به 2017 update 5 استديو ويژال از كرديد. مي استفاده TFS با هماهنگ نسخه با Visual studio بايد

كنه. مي منتقل TFSوب صفحه به رو شما موجود لينك و نداره وجود

Customize the work item form header

Area, Iteration, شامل معموال كه كنه مي اشاره Workها itemمديريت فرم رنگ خاكستري بااليي بخش به مورد اين
State گزينه( از غير به قسمت اين تغيير امكان ٢٠١٨ نسخه از ولي بود، تغيير قابل غير حاال تا و ميشه State, Reason

داشت. خواهد وجود تغييره.) و كردن مخفي جابجايي، قابل غير كه

كنيد. WebLayoutمراجعه and Control elementsجزئيات سند به بيشتر اطالعات براي

Mobile work item form

شد. ارائه باشن مشاهده قابل موبايل طريق از راحتي به كه شكلي به ها آيتم ورك هاي فرم تغيير بالخره



(Figure 1) Mobile work item query

كه هايي ايتم ورك ي همه

،شده Assign شما به
كنيد مي دنبال رو اونها شما
نمايشميده رو شما هاي فعاليت

قابل نمايش كوچك صفحات و موبايل طريق از راحتي به تا شدن داده شكل تغيير طوري ها بخشفرم اين در
باشند. استفاده



Figure 2 - Mobile work item form

امكان اين از آينده در هم ها سيستم زير ساير و هست TFS بخشهاي تمام در تجربه اين ارائه براي شروعي اين البته
هستن. دسترسي و مشاهده Mobileقابل Navigation طريق از بخشها ساير كنن. مي پشتيباني

Figure 3 - Mobile navigation



Filtering on backlogs, Kanban boards, sprints, and queries

ها فرم در WorkItemها جزئيات روي مناسب فيلترينگ امكان عدم كردن مي برخورد اون با ها تيم كه مشكالتي از يكي
بود:

كنيد، فيلتر را انها مشاهده هنگام كه داريد نياز شما و هست زيادي هاي ايتم ورك شامل شما الگ بك اسپرينت مثال
(WorkItem Tracking grid دارن رو WorkItemها كنترل و نمايش وظيفه كه فرمهايي تمام به اين خوشبختانه
queries, backlogs, Kanban boards, sprints backlogs, and test case شامل كه شده Experienceاضافه )

، workItemنوع تگها، نمايش، قابل فيلدهاي درتمام Keywordاساس بر كردن فيلتر امكان managementميشه.

وجود Assigned To و وضعيت
داره.

Figure 4 - Filtering on queries

Expand to show empty fields on a Kanban card

آيتم ورك آن مشخصات از فيلدي اگر يعني نداشت، وجود كانبان برد در دلخواه فيلدهاي مشاهده امكان اين از قبل تا
اعمال را تغييرات آنجا از و كرده باز را ايتم ورك آن حتما بايد رساني بروز براي و نميشد نمايشداده ديگر بود خالي

كنيد.

Figure 5 - Hidden field on Kanban card

مقدار و كرد مشاهده رو خالي فيلدهاي ميشه پايين به رو دكمه روي كليك با و شد طرف بر TFS 2018 در مشكل اين
داد. اختصاص اونها به رو نظر مورد



Figure 6 - Update hidden field on Kanban card

Extensions block work item save

صورت در و داد انجام سنجي اعتبار شده سازي خصوصي هايي فرم يا و ها كنترل ها، گروه روي توان مي بعد به اين از
نشود. ذخيره نظر مورد work item خطا يا و مشكل هرگونه وجود

Inline add on Delivery Plans

نام به جديدي امكان افزودن به به بودم نوشته TFS 2017 update 2 جديد امكانات كامل آموزش عنوان با قبال كه ايي مقاله در
نصب قابل Visual Studio Marketplace طريق از Extentionيك صورت به امكان اين زمان اون در كردم، اشاره delivery plan
يك ارائه افزونه اين كار كرد. اضافه TFS 2018 به رو افزونه اين مايكروسافت تيم اكستنشن اين بودن كاربردي دليل به ولي بود

اين هميشگي حضور بر عالوه .( releae plan مثل ) انجامه حال در كارهاي و ها تيم وضعيت از Big Picture همون يا باال از ديد
قبل ) است. شده اضافه آن به جديد work item افزودن جمله از امكاناتي اطالعات مشاهده بر عالوه نسخه اين در TFS در افزونه

.( داشت رو اطالعات نمايش وظيفه فقط و نداشت رو جديد آيتم ورك ثبت امكان صفحه اين اين، از

Figure 7 - Inline add on delivery plans

Version Control



Forks

روش اين از استفاده با شماست، Repository از سرور سمت كپي يك Fork كرده، ارائه رو Fork از پشتيباني TFS 2018
اصلي كد در تغيير اعمال و مشاهده امكان اينكه بدون بديد توسعه در مشاركت اجازه مختلف افراد به ميتونيد شما

شده اعمال تغييرات نهايت در و است وابسته والد Repository به Repositoryكه فورك واقع در بديد. باشند داشته
ميشه منتقل اصلي Repository از برنچي به Pull Request با اون در

Figure 8 - Git forks

GVFS

TFS در و شده ليسانسMITمنتشر تحت كه سورسهست اوپون GVFSيك اختصار به يا Git Virtual File System
شده. فراهم عموم براي ازآن استفاده 2018امكان

حجم باشن، استفاده و كردن Clone قابل راحتي به تا كنه مي كمك دارند زيادي حجم كه هايي Repository به GVFS

گيگابايت، ٢٥٠ به نزديك ويندوز كد حجم گيگابايت، TFS 3 و VSTS كد حجم هست، گيگابايت ١ زير لينوكس سورس
با تيم اين Git از استفاده ESو ( One engineering System ) ١ ساختار به مايكروسافت تيم مهاجرت به توجه با
شبكه روي ويندوز سورس clone يك مثال شد مواجه باال حجم با ريپوترهاي از كردن استفاده در ايي عديده مشكالت

بيشتر. .اطالعات كشيد مي طول ساعت ١٢ از بيشتر مايكروسافت سريع فوق

Create a folder in a repository using web

جديد نسخه در ولي نداشت، وجود extension از استفاده بدون TFS وب تحت پنل در فولدر كردن اضافه امكان حاال تا
كردن اضافه براي داشته. زيادي جزئيات موضوع همين ولي بياد ساده خيلي نظر به شايد شده، اضافه امكان اين TFS

كنيد. انتخاب رو Folderسپس و New گزينه راست سمت در موجود منوي از فولدر يك



Figure 9 - New folder option

نداره وجود اون در فايلي كه فولدري درج امكان Git در هست، هايي تفاوت داراي Git و TFVC در موضوع اين گرچه
تفاوت باعث مساله همين باشه، داشته وجود فايل يك حداقل اون در بايد ميشه ايجاد فولدري اگر نتيجه در نيست،
خودتون نظر مورد فولدرهاي ساختار تونيد مي ها اسلش از استفاده با شما گيت در شده. محيط دو اين در فولدر ايجاد

بسازيد. رو

Figure 10 - New file dialog

File minimap

از گزينه اين شدن فعال براي ميده، فايل از كلي ديد يك شما به و شده اضافه وب تحت اديتور در امكان اين
كنيد. انتخاب رو Toggle Minimap گزينه ( F1 or Right-Click ) Command Pallete



Figure 11 - File minimap

Bracket matching

نشون شما به رو ها براكت ارتباط كه هستند چپ سمت در راهنمايي خطوط حاال ديد، مي تغيير يا مشاهده رو فايلي وقتي
ميدن.

Figure 12 - Bracket matching

Toggle white space

از تونيد مي وضعيت تغيير براي شده، ممكن فايل تغيير يا و مشاهده زمان در خوردن اسپيس كه نقاطي مشاهده امكان
از Tab بخش اين نمايش در كنيد. انتخاب رو Toggle white space گزينه Command Palette (F1 or Right-Click)

تشخيصهست. قابل white space

Figure 13 - Toggle white space

Setting to turn off web editing for TFVC repos

از فايلها تغيير امكان كه نيازه بشه codeثبت review تغييرات اعمال براي الزمه كه زماني مثال داليلي به اوقات بعضي
Versionبخش به سپس بريد، TFS تنظيمات بخش به نيازه تغيير اين اعمال براي بشه، فعال غير TFS وب پنل طريق

Enable web-editing for this گزينه و كنيد كليك Options نام به شده اضافه تازگي به كه ايي گزينه روي Controlو
كنيد. فعال غير TFVCرو repository



Figure 14 - Turn off web editing

ميشه. مواجه زير پيغام با باشه داشته رو فايلي تغيير قصد كاربري اگر و

Figure 15 - Web editing not allowed dialog

Identify stale branches

حداقل بشه حذف نيست قرار هم اگر بوده، سختي كار هميشه بشه حذف كه نيازه و قديميه برنچ كدوم اينكه تشخيص
كنترل با اوقات بعضي ميداد انجام رو اينكار خودش راهكار اساس بر كسي هر اين از قبل تا بشه، تكليف تعيين نيازه
كه هايي برنچ كه شده اضافه امكان اين TFS 2018 نسخه در اسكريپت. يك با هم اوقات بعضي و ها برنچ تمام دستي
قابل نام همين با تبي در و بشن مشخص شده بيات يا Stale عنوان به ننوشته كدي اونها روي كسي ماه 3 از بيشتر

هستن. مشاهده



Figure 16 - Stale branches

Search for a deleted branch and re-create it

جستجوي با ميتونيد شما حاال بود، سختي كار افتاده اتفاقي چه دقيقا اينكه فهميدن شد مي پاك اشتباها برنچي اگر حاال تا
كنيد. ايجادش مجددا نياز صورت در و بشيد متوجه كرده حذف رو اون شخصي چه اينكه و حذف تاريخ شده پاك برنچ

كليك رو سرچ دكمه و كنيد درج رو برنچ كامل اسم جستجو كادر در Branches تب در شده حذف برنچ جستجوي براي
نمايشبده. شما به رو ها برنچ ليست تا كنيد

Figure 17 - Search for deleted branches
كنيد. Restore رو اون تونيد مي شد پيدا برنچي اگر

Figure 18 - Restore deleted branches

Richer pull request callout on commit details page

ايي صفحه TFS 2018 در بشه، ظاهر Pull Request چند يا و يك در ممكنه پروژه هاي برنچ ساختار به بسته Commit هر
طي كاميت كه روندي تا ميده نمايش رو مرتبط هاي ركوئست پول تمام بعد به اين از ميده نشون رو كاميت جزئيات كه

باشه. مشاهده قابل تر راحت كرده



Figure 20 - Pull request callout

Filter tree view in Code

با و كنيد باز رو Shelve, Check-In, Commit تونيد مي كه اينه داره وجود كه امكاناتي از يكي استديو ويژال در
فيلتري چنين انجام امكان وب تحت پنل در اين از قبل تا ببينيد. رو نظرتون مورد هاي فايل فقط فيلتر گزينه از استفاده
Changeset و Shelveset Detail ،Pull Request ،Commit صفحات در موجود TreeView پس اين از نداشت. وجود
كنيد جستجو فولدر اسم اساس بر اگر و هوشمنده فيلتر اين شدن. برخوردار اطالعات كردن فيلتر امكان از Detail

ميده. نشون رو مرتبط هاي فايل ليست كنيد جستجو فايل نام اساس بر اگر و ميده نشون رو فولدر درون هاي فايل

Figure 21 - Find a file or folder



Figure 22 - Filtered view on commit tree

Branch updates page is now Pushes

اين از قبل ميشن، داده نمايش اصلي تب دو در جداگانه صورت به ها Push و ها Commit ليست TFS 2018 نسخه در
شدن. مي شناخته Branch Updates نام با ها push و بودن مشاهده قابل Historyتب در موارد اين دوي هر

Figure 23 - Pushes page



Figure 24 - Commits page

View Git tags

با كنيد، مي استفاده گرفته صورت پابليشهاي عنوان به تگها از اگر داره، وجود ها تگ تمام مشاهده امكان tags تب در
بود. خواهند مشاهده قابل گرفته صورت پابليشهاي تمام صفحه اين به نگاه يك

Figure 25 - View Git tags

Delete Git tags

و ... روي كليك با راحتي به ميتونيد شما اشتباه، Commit مثل شده ايجاد اشتباه اطالعات اساس بر شده ايجاد تگ اگر
كنيد. حذف رو اون Delete Tag گزينه انتخاب



Figure 26 - Delete Git tags

Filtering Git tags

سخت ممكنه شما نظر مورد تگ كردن پيدا نتيجه در باشن، داشته زيادي تگهاي تعداد ممكنه قديمي هاي Repository

كنيد. استفاده صفحه اين در موجود جستجوي گزينه از تونيد مي نظر مورد تگ كردن پيدا براي باشه،

Figure 27 - Filter Git tags

Git tags security

يا و ها تگ حذف اجازه كاربران به تونيد مي شما كنه، مي فراهم رو تگ بخش هاي دسترسي كنترل اجازه بخش اين
بديد. رو اونها مديريت



Figure 28 - Git tag security

بيشتر. اطالعات

Automatically complete work items when completing pull requests

هاست. Pull Request از بعد ها Work Item وضعيت كردن روز به خوريم مي بر بهش هميشه كه مشكالتي از يكي
يا done وضعيت به بايد ها commit با مرتبط هاي work item تمام شده برو رو موافقت با ركوئست پول اگر طبيعتا
Complete باكس چك يك انتخاب با كه شده فراهم امكان اين PR تكميل صفحه در حاال بشن. منتقل شده تكميل

بشن. منتقل شده تكميل وضعيت به مرتبط هاي آيتم ورك تمام linked work items after merging

Figure 29 - Complete linked work items

Reset votes on push/new iteration

، ( بشه Push برنچ در جديدي كدي ) بشه رساني روز به گرفته شكل اون اساس بر pull request كه برنچي كه زمان هر
كه نيازدارن ركوئست پول به شده دعوت افراد تمام و شده حذف شده داده ها reviewer توسط كه هايي راي تمام

كنن. اعالم رو خودشون نظر مجددا



Figure 30 - Reset votes setting

More pull request comments filtering options

ببينيد رو هايي كامنت فقط تونيد مي و شده قبل از بيشتر شده ارائه ركوئست پول در كه هايي كامنت روي فيلتر امكان
داشتيد. شركت اونها در شما كه

Figure 34 - PR comment filtering

View original diff for code comments in pull request details

كرده، تغيير اونه اساس بر ها كننده بررسي هاي كامنت كه كدي چون سختيه، كار PR يك از سردرآوردن اوقات بعضي
طبيعيه. خيلي PR رسيدن نتيجه به و كردن نهايي براي كدها در تغيير ايجاد



Figure 35 - View original diff

يا دكمه يك صفحه باالي در مواقعي چنين در ببينيد، رو قبلي كدهاي كه شده اضافه امكان اين TFS 2018 نسخه در
ميده. نشون شده نوشته كامنت كه زماني در رو كد كنيد كليك اون روي اگر ميشه، اضافه آپديت شماره با Badge

Figure 36 - Update badge

Collapsible pull request comments

ها كننده ريويو كار شده سعي دليل همين به مياد، حساب به PR يك هاي بخش ترين اصلي جزء كدها كردن Review
حذف بشه.( داده بيشتري سرعت فرآيند اين به تا شده اضافه كامنتها تمام حذف امكان دليل همين به بشه، تر ساده

( نمايشكدها و شده اضافه ها كننده Review ساير توسط كه هايي كامنت



Figure 37 - Hide comments

ميبره. Collapseحالت به رو اونها و كرده حذف tree view از رو ها كامنت Hide Comments گزينه

Figure 38 - Collapsed comments

ميشه. مخفي مجددا ديگه كليك با و ميشه نمايشداده كامنت جزئيات كنيد كليك چپ سمت كامنت روي اگر

Figure 39 Collapsed comment tooltip

Task lists in pull request descriptions and comments

بشن، بررسي ليست چك صورت به نيازباشه كه باشن موارد برخي ممكنه هستيد PR سازي آماده حال در كه زماني
تونيد مي موجود اديتور از استفاده با علت همين به كنه، كمك خيلي نتونه شايد متن صورت به موارد اين كردن اضافه
كارها ليست انجام از و كنيد انتخاب رو ها گزينه اين PR فرآيند در تا كنيد معرفي باس چك عنوان به رو موارد برخي

بشيد. مطمئن



Figure 40 Task list toolbar

MarkDownمشخصميشن. Files استاندارد از استفاده با متن خود درون اطالعات اين

Figure 41 - Task list

Ability to “Like” comments in pull requests

نظره. اون تاييد معناي به واقع در كه شده اضافه PR هاي كامنت در ديگران نظر كردن اليك امكان

Figure 42 - Like pull request comments

Improved workflow when approving with suggestions

بعضي رفتن دست از باعث بعضا امكان اين ولي بود، شده اضافه PR به Auto-Complete امكان قبلي هاي نسخه در
بشه. تكميل PR خودكار صورت به نهايي تاييد صورت در تا شده اضافه ديالوگي همين براي شد مي جزئيات



Figure 43 - Cancel auto-complete dialog

Path filtering support for Git notifications

اگر كه شده فراهم امكان اين بعد به اين از داره، خودكار رساني اطالع و ايميل ارسال وظيفه Notification بخش
اون هاي فايل اگر ) بشه. فعال گيت repo از خاصي فولدر اساس بر ميتونه بشه تعيين بخش اين در نوتيفيكيشني

( كنه عمل notification اين كردند تغيير خاص فولدر

Figure 44 - Path filtering for notifications

Updated email templates for pull request workflows

باشن. تر عملياتي و مفيد خالصه، تا شدن رساني روز به TFS 2018 در شدن مي ارسال PR اساس بر كه هايي ايميل
گرفته. قرار اون زير در Repo نام مثل ايي ثانويه اطالعات و شده تنظيم PR عنوان همون ايميل اصلي عنوان



Figure 45 - Improved email template

كامنت در باشه الزم اگر ولي هست PR كردن باز دن مي قرار شما اختيار در PR هاي ايميل اغلب كه اصلي فعاليت
مربوطه كامنت جزئيات صفحه به رو شما مستقيما كه ميشه PR به لينكي حاوي شده ارسال ايميل كنيد مشاركت خاصي

كنه. مي هدايت



Figure 46 - Email call-to-action

Updated email templates for push notifications

مي كمك ايميل عنوان باشن. عملياتي و خالصه مفيد، تا شدن، رساني روز به كال هم ها Push Notification هاي ايميل
ارسال باعث چيزي چه اينكه مثل ديگه اصلي اطالعات تمام و بشيد متوجه رو notification اصلي موضوع سريعا كه كنه
تنظيم تر مناسب رو Notification ارسال كنن مي كمك حتي اطالعات اين شدن. ارائه عنوان زير در شده ايميل اين

شده. سازي بهينه هم موبايل در استفاده براي جديد قالب اين كنيد.



Figure 47 - Push template

Wiki

با مرتبط ويكي جز نيست چيزي اون و شد ارائه ميشد احساس TFS در كمبودش واقعا كه هايي ويژگي از يكي باالخره
راه بخش اين شد. منتقل ارائه اصلي افزار نرم به بعد و شد ارائه extension يك در ابتدا امكان اين گرچه پروژه،
جزئياتش به اينجا كه ميده قرار ها تيم اختيار در رو زيادي امكانات و عاليه شروع براي ولي داره شدن %100 تا زيادي

كنم. مي اشاره



فهميدن، در تيم اعضاي به خودش اطالعات مجموعه با ويكي اين و باشه، داشته رو خودش ويكي ميتونه پروژه هر
كنه. مي كمك پروژه در مشاركت و استفاده

Figure 48 - PR Wiki page

باشد: مي زير شرح به wiki اين در شده ارائه اصلي امكانات از بعضي

يكMarkdown Syntax ) تغييرات اعمال سازي ساده جهت markdown Syntax استاندارد ساختار از استفاده
( مشخصه ابعاد با استاندارد

.ميشه صفحه اصلي متن و عنوان يك شامل ويكي در صفحه هر

Figure 49 - PR Title Wiki

Markdown در HTML هاي تگ از پشتيباني



Figure 50 - PR Wiki HTML tags

تصوير ابعاد راحت تغيير

Figure 51 - PR Image resize

والد تغيير صفحات، ترتيب تغيير مثل Page management Pane طريق از مناسب شكل به صفحات مديريت
صفحات.



صفحه عنوان اساس بر صفحات كردن فيلتر امكان

Figure 52 - PR Wiki menu

ويكي Offline رساني روز به امكان

كنيد. مراجعه getting started with Wiki به بيشتر جزئيات مشاهده براي

تك درباره گيت كنترل ورژن امكانات تمام شده، طراحي خصوصي Git repo يك شكل به اساسا ويكي اينكه به توجه با
نسخه تمام و ميشه اضافه ويكي به فايل يك عنوان به شده ايجاد صفحه هر يعني كنه، مي صدق شما ويكي صفحات تك

است. مقايسه و مشاهده قابل و موجود اون هاي revision و ها

Figure 53 - PR Wiki revert button



Create a Wiki page from a broken link

تا كنه مي كمك شما به ويكي باشه، نشده تعريف ايي آدرسصفحه اون در كه باشه داشته وجود شما ويكي در لينكي اگر
بسازيد. آدرس همون با صفحه يك سريع خيلي

Figure 54 - PR Create Wiki page

Wiki page deep linking

ايجاد در كه كرده، ايجاد صفحات بين و درون رو deep linking امكان شده ارائه TFS 2018 به كه ايي نسخه در ويكي
ميدن. نشون رو ديگه صفحات و صفحه درون رفرنسبه زير هاي مثال ميشه. واقع مفيد خيلي table of content

 Same page: [text to display](#section-name)

 Another page: [text to display](/page-name#section-name)

اين قبلي اطالعات انتقال و TFS 2018 به مهاجرت از بعد كه الزمه هستيد ويكي extention قبلي كاربران از اگر
كنيد. حذف رو extension

Package Management



Package Management experience updates

Maven packages

New unified NuGet task

NuGet “Allow duplicates to be skipped” option

npm build task updates

Maven now supports authenticated feeds

dotnet task supports authenticated feeds, web projects

Working outside your account/collection

Feed picker for VSTS/TFS feeds

Build and Release

Removing support for XAML Builds

ولي شدن پشتيباني نسخه دو هر حاال تا كرد. ارائه رو وب تحت Build System جديد نسخه TFS 2015 در مايكروسافت
اگر شد. نخواهد پشتيباني TFS 2018 در XAML Build قديميتر نسخه بود كرده اعالم قبال مايكروسافت كه همونطور

كنه. مهاجرت 2018 نسخه به نبايد نكرده روز به خودشرو قديمي بيلدهاي هنوز تيمي



.ميده هشدار اطالعاتتون حذف درباره شما به TFS باشيد داشته ها XAML Build در ديتايي هرگونه اگر
.كنيد اجرا رو بيلدي نميتونيد ولي ببينيد رو اونها اجراي با مرتبط اطالعات و قديمي هاي بيلد Xaml تونيد مي
نسخه اين به اتصال قابل هم قديمي هاي نسخه و نداره وجود TFS 2018 در ها Xaml بيلد با مرتبط Agent

نيستند.

Export and import build definitions

ورژن historyتب در تونيد مي شما دليل همين به و هست .json هاي فايل شكل به TFS در ها Build نگهداري و تعريف
زياد درخواست به توجه با ولي داشت وجود ها build از گرفتن clone امكان حاال تا كنيد. مقايسه هم با رو مختلف هاي
ميشه شروع اونجايي از مشكل واقع در شده. اضافه هم بيلد بخش به امكان اين import و export امكان براي كاربرها

كنيد. تعريف مجددا رو ها release و Build پروژه تيم هر براي بايد باشيد داشته پروژه تيم يك از بيشتر شما اگر كه

Figure 63 - Export build definition
شما چون هست، زمينه اين در كمبود هم هنوز البته ميبره! سوال زير رو ها پروژه تيم از كردن استفاده اينكار كه

import و export امكان ها library حاضر حال در و سازيد مي ها libraryاساس بر رو خودتون release و build سيستم
راي چقدر درخواست اين ديد بايد نيست اونها هاي اولويت جز فعال مورد اين و كردم صحبت TFS تيم با من ندارن.

بياره. راي كنم مي فكر كه من بگيره، قرار باالتر هاي اولويت در تا مياره



Figure 64 - Import build definition

Extensions with build templates

پيش صورت به رو اونها از متفاوتي انواع مايكروسافت كه هستن بيلد سيستم بخش ترين ايي پايه ها Build Template

حاال تا كنيد. اضافه tfs به و تعريف رو تمپليت خودتون نياز به بسته ميتونيد هم شما البته و كرده تعريف TFS در فرض
كنه اضافه tfs به نصب از بعد رو اونها و باشه داشته build template خودش همراه به extension يك اينكه امكان

شده. اضافه TFS 2018 در امكان اين نداشت، وجود

Deprecate a task in an extension

چندين ممكنه تسك هر ) ها تسك به دهي ورژن بخش در release و build هاي سيستم كلي بهبود و تغيير به توجه با
حذف زودي به قراره كه هايي ورژن كنترل و ( ترينه كامل و ترين روز به ورژن آخرين طبيعتا كه باشه داشته ورژن
در موجود تسك كدوم كه كنيد تعيين تونيد مي حاال و شده اضافه هم ها extention به امكان اين ،( deprecate ) بشن

ميشه. deprecate اكستنشن

collapse فرض پيش صورت به كه ) deprecated tasks بخش زير رو اون گرده، مي شما task دنبال به كاربر وقتي
بينه. مي ( هست



Figure 65 - Deprecated task badge

كنه. انتخاب رو تسك مناسب نسخه تا كنيد كمك كاربر به تسك بخشتوضيحات كمك با ميتونيد شما

Figure 66 - Deprecated task description

Variable group support

تعريف در شده استفاده متغيرهاي بندي گروه وظيفه و بودن شده اضافه release بخش به قبال ها Variable Group

كه اولي روز از كه من ميشن، release تعريف شدن تر خالصه باعث و هستن كاربردي خيلي ) دارن عهده بر رو release
به بخش اين شدن اضافه براي كاربرها زياد درخواست به توجه با ،( كردم استفاده ازشون شدن اضافه tfs سيستم به



import امكان بخشهم اين براي بايد حاال گفتم قبال كه همونطور ولي افتاد اتفاق اين 2018 نسخه در حاال build تعريف
زمينه اين در بيشتر اطالعات بشه. اضافه export و

Work with secure files such as Apple certificates

دهنده توسعه دوستان Git repo تنظيم در هم خودم من ) كردن مي برخورد اون با كاربرها بعضا كه مشكالتي از يكي
در نميشه رو ها فايل بعضي كه اينه ( كردم برخورد مشكل اين با اندرويد پروژه اصلي امضاي هاي فايل و اندرويد
از رو خاص فايل يك مشاهده دسترسي كه نداره اينو امكان Git مثل كنترلي ورژن چون چرا؟ داد، قرار كنترل ورژن
سيستم چون طبيعيه موضوع اين داره git كه ساختاري با ) ميشه contributor و read شامل ها دسترسي و بگيره كاربر
قرار هم كسي كه رو اصلي هاي فايل پس خب ،( Distributed version Control است شده توزيع و نيست مجتمع
به چون ) كنم حذف رو repo تمام شده اضافه اشتباها فايل هم اگر بودم مجبور كه من كنيم؟ چيكار بايد رو ببينه نيست

شده. طرف بر Secure files library با مشكل اين حاال .( داره! وجود history حال هر

Figure 67 - Secure files library
Android Keystore و Apple Provisioning Profiles و signing certificates نگهداري براي كتابخونه اين از تونيد مي
ها فايل اين محتويات كنيد. ذخيره كنترل ورژن در رو اونها باشه الزم اينكه بدون كنيد استفاده SSH keys و files

كنيد. استفاده release و build فرآيندهاي در اونها از ميتونيد و ميشه encrypt

كنن. مي استفاده امكان اين از كه شدن اضافه جديد appleتسك دو همچنين

 Utility: Install Apple Certificate
 Utility: Install Apple Provisioning Profile

Pause build definitions

هستن. كاربردي مورد دو اين واقعا داريد! رو build يك كردن فعال غير يا و كردن متوقف امكان شما بعد به اين از
اين ( build اجراي درخواست ) اومد build از جديد queue يك براي درخواستي اگر كه ميده اينو امكان Pause
ترتيب به ها درخواست اين شد خارج pause حالت از build كه زماني تا بگيره قرار صف در و بشه دريافت درخواست
دريافت بيلد درخواست بوديد ديگه تغييرات يكسري يا ها Agent كردن روز به حال در شما وقتي گذشته در ) شن اجرا
مي هايي بيلد دنبال سيستم تمام در بايد شما و ميشد ها دهنده توسعه سردرگمي باعث كه ميشد fail آن از بعد و
از هم رو بيلد درخواست ارسال اجازه حتي build يك كردن فعال غير .( شدن fail و شدن اجرا بازه اون در كه گشتيد
اتمام از قبل تا و هستيد build تعريف در تغيير اعمال حال در شما كه ميره كار به مواقعي براي معموال و گيره مي كاربر

باشه. داشته buildدرخواست نبايد كسي كارتون



Task input validations support

به input validation كردن اضافه امكان دليل همين به باشه، خطا همراه و سخت ميتونه build تسك پارامترهاي ورود
فرض پيش صورت به كنه. پيدا بيشتري اطمينان شده وارد اطالعات صحت از تسك كننده ايجاد تا شده اضافه تسك
اضافه رو ايي ديگه تعريف هر تونيد مي ولي ميشن پشتيباني length و sha1 و number range و email و IPV4 و URl

كنيد.

بيشتر اطالعات

New Release Definition Editor

اونها هاي تالش از يكي نتيجه كنه، بهتر و تر ساده رو ابزار اين از كردن استفاده تا تالشه در TFS دهنده توسعه تيم
مهمترين از ولي ميشن، بررسي ادامه در كه جديد تغييرات هست، release بخش كننده مديريت سيستم كامل تغيير
هر مشخصات و فرآيند هاي كننده approve شما، هاي محيط پابليش پروسه و ساختار (visualize) بصري نمايش اونها

هست. deploymentتنظيمات و environment

Visualization of the pipeline

ها Artifact ميده. نمايش شما به گرافيكي شكل به رو پابليش پروسه و شما محيطهاي ساختار جديد اديتور در Pipeline

نشون ها محيط بين هاي لينك و Layout ميشن. منتقل ها environment به و ميشن مصرف release سيستم توسط
اونهاست. شدن trigger روند دهنده

Figure 68 - Release pipeline

In context configuration UI

pre-deployment and post- ،release triggers ،Artifacts هاي بخش release كننده كنترل رابط جديد طراحي در
تنظيم و مشاهده قابل راحتي به deployment settings ،environment properties ،deployment approvals

هستند.



Figure 69 - Release configuration

Getting started with deployment templates

نمايش با كه شدن مجهز process parameters نام به امكاني به release بخش هاي Built-In Template تمام
كنه. مي كمك مربوطه تمپليت با كردن كار براي شما به بخش يك از اونها مديريت امكان و template اصلي پارامترهاي

Figure 70 - Deployment templates



Simplified management of release and environment variables

با چون داشت رساني روز به به نياز واقعا بخش اين داشته، خوبي تغييرات release هاي variable مديريت بخش
نياز هم كنار در مورد دو اين كنترل و ميشه زياد سرعت به ها environment و متغيرها تعداد تعاريف، شدن پيچيده
امكان شلوغي، از فرار براي متغيرها كردن filter امكان بر عالوه حاال كرد. مي ناپذير گريز رو بخش اين در تغيير ايجاد
رو مختلف هاي محيط در متغير يك مقدار تونيد مي شما Grid حالت در شده، اضافه هم Grid و list حالت دو در نمايش

.( ميشه نمايشداده مجزا ستون يك صورت به محيط هر ) ببينيد هم كنار در

Figure 71 - Simplified management of variables

Improved task and phase editor

تر راحت استفاده براي رو ها Task مديريت بخش Build كاربري رابط مايكروسافت تيم TFS 2017 Update 2 نسخه در
شده. منتقل هم releaseبخش به ها بهبود همين حاال داد، تغيير

Figure 72 - Task editor



Variable groups, Retention, and Options tabs

رو ها تعريف اين و كنيد تعريف Variable Groups نام به هايي گروه در رو ها متغير تونيد مي شما TFS 2018 نسخه در
تعريف تونيد داره،مي وجود جداگانه شكل به environment هر براي retention تنظيم امكان كنيد، متصل release به
اضافه هم environment سطح در حتي ها دسترسي كنترل كنيد، ذخيره templateيك شكل به رو Environment يك

شده.

Figure 73 - Variable groups
بينيد. مي رو تمپليت شكل به environment ذخيره زير تصوير در

Figure 74 - Environment menu



بيشتر. اطالعات مشاهده

VM Deployment using Deployment Groups

استفاده با release management هست، Deployment Group امكان TFS 2018 كارآمد بسيار و جديد امكانات يكي
روز به و كردن Deploy ميتونيد شما حاال كنه. مي پشتيباني Multi-Machine deployment حالت از امكان اين از
وظيفه كه هايي agent همون كمك با Agent-base deployment كنيد. رهبري همزمان صورت به رو سرورها رساني
صورت به كه agent كمي تعداد وجود جاي به كه تفاوت اين با ميشه، انجام دارن عهده بر رو UI Test و release و build
شما هدف سرورهاي تمام روي بر agent اين حاال كنن، مي منتقل ها ماشين ساير به رو تغييرات و كرده عمل proxy

كنه. مي منتقل سرور هر به رو Deploy وظيفه و ميشه نصب

است. شده نصب آنها روي بر TFS Agent كه است هدف هاي ماشين از منطقي ايي مجموعه Deployment Group

از farm و Multi Machine QA ،Single Box Drive مثل شماست، فيزيكي Environment برابر Deployment Group

.UAT/Prod براي ماشينها

Figure 75 - Deployment groups
اجرا ها گروه اين روي چيزي چه كه كنيد تعيين تونيد مي سادگي به شما deployment Group تنظيم و ايجاد از بعد

بشه. اجرا سرعتي چه با و هايي ماشين چه روي چيزي چه كه كنيد مشخص ها تگ واسطه به تونيد مي بشه.



Figure 76 - Configure deployment groups

ميده. نشون شما به گروه هاي سيستم تفكيك به رو كار پيشرفت الگ ميشه، اجرا Deployment وقتي



Figure 77 - Deployment group progress
نيست. جداگانه License به نيازي و هست TFS از بخشجزئي اين

Improved Deployment Groups UI

كامپيوترهاي وضعيت تونيد مي صفحه اين كردن باز محض به كرده، پيدا بهبود هم Deployment Group بخش ظاهر
كنيد. تنظيم رو كدوم هر هاي Permission و ببينيد رو هدف

Figure 78 - Deployment groups UI



هاي قابليت و Deploymentها آخرين ،Summary شامل اون جزئيات تونيد مي Deployment Group هر روي كليك با
ها تگ واسطه به و كرد تعيين Tag ميشه هدف ماشين هر براي كنيد. مشاهده رو گروه در موجود هدف هاي ماشين
از هدف ماشين كردن پيدا در بيشتر راحتي براي كرد. كنترل رو ميشه اجرا ماشيني چه روي چيزي چه اينكه ميشه

ميشه. بخشاضافه اين به كردن Filter امكان بعدي، نسخه

Figure 79 - Deployment groups UI tags

Task group references

سيستم در استفاده براي جديد هايي Task تعريف امكان و شدن معرفي TFS 2017 update 2 نسخه در ها Task Group

ميشن تعريف يكجا در ميدن انجام رو مشخصي وظيفه كه ها تسك از ايي مجموعه ) ميدن ارائه رو release و Build هاي
ليست مشاهده امكان اونهم و شده اضافه بخش اين به جديدي امكان حاال .( كنن مي تر ساده رو ها تسك از استفاده و

شده. استفاده Task Group از كه هست هايي محل



Figure 80 - Task group references

Task group versioning

تمام كنيد تست اونو و بديد گروپ تسك در تغييري خواستيد مي اگر يعني نداشتن، ورژن ها گروپ تسك حاال تا
توجه با ميشد. سختي كار ها گروپ تسك تغيير نتيجه در ميشدن، اجرا شما تست شرايط با اون به متصل هاي سيستم
تسك نهايت در و كنيد اعمال رو خودتون تغييرات شما تا شد، اضافه بخش اين به دهي ورژن امكان موضوع اين به

كنيد. منتقل باالتر نسخه به رو نظر مورد



Figure 81 - Save task group as draft
Try it پيغام باشه Preview اگر ميده، ارائه رو الزم پيغام شما به TFS باشه، شده ايجاد گروه تسك از جديدي نسخه اگر

كنه. مي آپگريد رو موجود هاي تسك سيستم شد خارج Previewحالت از كه زماني و Out

Figure 82 - Publish task group as preview



Task group import and export

امكان همين براي است، كننده خسته و تكراري كاري مختلف هاي پروژه تيم در گروپ تسك يك كردن ايجاد
شد. اضافه TFS 2018 به export/import

Figure 83 - Export task group

Multi Configuration support in Server Side (Agentless) tasks

Variables Support in Manual Intervention task

رو Release يا Build اجراي فرآيند تسك اين هست، Manual Intervention تسك TFS در موجود هاي تسك از يكي
وجود ها Variable از استفاده امكان تسك اين در پيشتر بشه، ايجاد شده لحاظ تسك در كه شرايطي تا كنه مي متوقف

كنيد. استفاده بخش اين در متغير از تونيد مي بعد به TFS 2018 از ولي نداشت



Figure 85 - Manual intervention task

Figure 86 - Manual intervention pending dialog

Control releases to an environment based on the source branch

آميز موفقيت اتمام مثل خاص مواقع در release يك اتوماتيك ايجاد تنظيم قابليت release manager امكانات از يكي
به بيفته. خاصهستن برنچ يك از كه هايي بيلد براي فقط اتفاق اين باشيد داشته نياز شما ممكنه ولي هست، buildيك
محيط به خاصي هاي build ولي بشن دپلوي Dev و test هاي محيط روي ها Build تمام كه مهمه شما براي مثال عنوان
به نيازي جديد ويژگي اين با ولي كرديد مي ايجاد release pipeline دو بايد شما اين از قبل بشن. منتقل Production

بود. نخواهد اينكار



كنيد. تنظيم رو شدن triggerجزئيات تونيد مي Deployment Conditionsتب در بينيد، مي زير تصوير در كه همونطور

Figure 87 - Deployment conditions dialog
نشون شما به popupيك در رو environment فعلي وضعيت علت release summary صفحه در release ايجاد از بعد

ميده.



Figure 88 - Release summary tip

Release Triggers for Git repositories as an artifact source

فقط قبال شده، اضافه release فرآيند شروع كردن تريگر براي گيت هاي برنچ از پشتيباني TFS 2018 نخسه در
و شده ايجاد گيت repo چه اساس بر artifact اين كه ببينيد تونيد مي حاال ولي كنيد مشخص رو Artifact ميتونستيد

كنيد. انتخاب رو خودتون نظر مد برنچ حتي



Figure 89 - Release triggers

Release Triggers: Continuous deployment for changes pushed to a Git repository

يك تكميل واسطه به رو Continuous Deployment ساختار ايجاد امكان هميشه مايكروسافت Release manager

فرآيند Push محض به داريد نياز و نداريد build يك شدن تكميل به نيازي شما مواقع از بعضي ولي داشته، build

شدن build به نياز php يا node.js كد مثال عنوان به شده، اضافه TFS 2018 نسخه در امكان اين بشه، شروع release

بشن. منتقل ها محيط به تونن مي سريع خيلي و ندارن

Branch filters in environment triggers

حتي نداشتيد، ها آرتيفكت اين روي بيشتري كنترل و داشتن رو Artifact كردن اضافه امكان فقط TFS قبلي هاي نسخه
به شروع سيستم بده ارائه جديدي نسخه آرتيفك كدوم اگر كه كرد مشخص ميشد حداكثر ها، Trigger تنظيم زمان در
شده، اضافه ها Artifact تمام براي برنچ جزئيات كردن مشخص امكان TFS 2018 نسخه در كنه. جديد releaseيك ايجاد
بسيار ساختاري ميشه. ايجاد release شدن meet اونها تمام اگر و هستن تعريف قابل شرايط از ايي مجموعه واقع در
نتيجه در و كنن مي برخورد پيچيده سناريوهاي با كه اينه مايكروسافت تيم روند خوبي پيچيده، سناريوهاي براي كاملتر

كنن. اضافه TFS به و ايجاد رو ها حل راه شده كه خودشونم براي ميشن مجبور



Figure 90- Branch filters

Enhancements to server-side tasks

در اجرا و تعريف قابل ها تسك اين ) كردن اضافه سرور سمت هاي task به جالب امكان دو TFS/VSTS تيم
تعداد فقط حاال تا و ميشن اجرا داره وجود مربوطه Aget كه سروري روي كه هستن كاري يعني هستن ServerPhase

Generic HTTP REST API فراخواني براي تسكي مورد دو اين از يكي .( داشته وجود بخش اين براي تسك معدودي
اين شدن اضافه با نتيجه در ميدن ارائه Rest Api شكل به رو خودشون هاي فرآيند از بزرگي بخش TFS/VSTS هست.

بديد. TFS/VSTS به رو الزم دستور release فرآيند در و لزوم مواقع در تونيد مي شما تسك



Figure 91- REST API task
نرمال هاي تسك تمام در ويژگي اين هست. سايد سرور هاي تسك به Control Option بخش شده اضافه دوم ويژگي

داره. و داشت وجود



Figure 92- Task control options

Release status badge in Code hub

بايد شده اعمال هايي محيط چه در االن شده نوشته كه كدي بدونيد كه باشيد داشته نياز اگر شما TFS 2018 از قبل
تمام بعد و كردن استفاده شما commit از هايي Build چه كه ببينيد بايد اول داديد، مي انجام رو كارهايي مجموعه
شدن مجتمع با كار اين TFS 2018 در كنيد. چك رو كردن استفاده ها build اون از كه هايي release definition

ليست نمايش جهت دكمه يك Commit هر به Commits تب در شده. ساده بسيار Code Hub در Deployment Status

شده. اضافه شده اعمال اونها در كد اين كه هايي محيط

Figure 93- Release status badge
ارسال ها commit تمام براي دپلويمنت وضعيت اطالعات سازيد مي Environmentيك شما وقتي فرض پيش صورت به

داريد. رو شرايط اين تغيير امكان شما ولي ميشه،



Figure 94 - Deployment options dialog

Enhancements to Build definition menu when adding artifacts

ميشد داده نمايش شما به كه ليستي داريد جديد Artifactيك كردن اضافه به نياز كه زماني release تعريف فرآيند در
پس دارن رو جداگانه هاي folder در بندي دسته امكان build و هستن ها build خروجي ها artifact ) بود نام اساس بر
اصال پس نبينيم رو ها فولدر اگر بعالوه و باشن داشته وجود متفاوت فولدرهاي در ولي مشابه نام با هايي build ممكنه
نميشد داده نمايش build واقعي مسير و ( كرديم؟ بندي دسته رو اونها فولدرها واسطه به چرا

شده. طرف بر مشكل اين TFS 2018 در ،( Foldername\...\Build Name )



Figure 95 - Add artifact
ميشه. فيلتر شده تايپ اساساطالعات بر شده داده نمايش ليست البته و

Revert your release definition to older version

رو release و بيلد Definition روي شده اعمال تغييرات تمام تاريخچه شما release بخش در چه و build بخش در چه
رو release با كردن كار مساله اين كه داشت وجود build در فقط تاريخچه از خاصي نسخه به revert امكان ولي داريد

شده. اضافه هم release به revert امكان حاال كرد. مي سخت يكم



Figure 96 - Revert release definition

Personalized notifications for releases

ميداد، پوشش رو ها حالت از محدودي سطح TFS 2015 كردن، طي رو طوالني مسير TFS در موجود Notification سيستم
شرايط بهبود براي ايي برنامه حاضر حال در گفتن هم ايشون و كردم صحبت هري بريان آقاي با موضوع اين درباره يادمه
واقعا ،( فعاله االن كه ايي نسخه همون ) طراحيه حال در ها notification بخش جديد نسخه ولي نداريم فعليش
بخشهم اين ميشه اضافه TFS به كه جديدي امكان هر حال هر به ) هست بهبود جاي هم باز ولي شده جامع و كاربردي
اگر مثال شد، اضافه ها بخش بعضي در نوتيفيكيشن خودكار ارسال امكان TFS 2017 update 2 در .( شه روز به بايد
مربوطه اطالعات حاوي ايميل باشه داده انجام تنظيماتي شخص خود يا و TFS آدمين اينكه بدون بشكنه رو build كسي
موارد اين 2018 نسخه در نبودن، تنظيم قابل موارد اين ،release بخش در مشابه موارد يا ميشه، ارسال شخص براي
وجود ها notification در release بخش كال ) هستن ايجاد قابل تر پيچيده سناريوهاي و دارن شدن فعال غير قابليت

.( نداشت



Figure 97 - Release notifications
. بيشتر اطالعات مشاهده

Testing

Removing support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager

داشت نياز TFS ها، XAML Build از پشتيباني حذف و tfs در موجود release و build جديد سيستم پيشرفت به توجه با
Test از استفاده بعد به TFS 2018 از كنه، روز به رو ( MTM ) Microsoft test manager و TFS بين ارتباط تا
XAML Build از مهاجرت آماده تيمي اگر و نميشه، پشتيباني ها تست خودكار اجراي MTMبراي در Center/Lab Center

كنه. مهاجرت TFS 2018 به نبايد نيست

ميشه زير مورد باعث3 2018 نسخه به مهاجرت

Lab Center

راه نداره، وجود هم جديد مورد كردن اضافه امكان و ميفته كار از داره وجود Test controller اگر نميشه، پشتيباني
بخش. اين در بيشتر اطالعات هست، SCVMM TFS Extension از كردن استفاده جايگزين حل

Automated Testing

يا XAML Build-Deploy-Test مثل Lab Environment و Test Controller از استفاده با ها تست خودكار اجراي فرآيند
جايگزين حل راه شد. نخواهند پشتيباني ديگه MTM از استفاده با Test Plan طريق از خودكار هاي تست اجراي
از test plan از استفاده با خودكار هاي تست اجراي و خودكار هاي تست اجراي براي release و Buildبخش از استفاده

هست. Test Hubبخش



Manual Testing

غير manual test اجراي براي lab environment از استفاده ولي نشده MTMايجاد براي محدوديتي هنوز بخش اين در
test از استفاده جايگزين حل راه ميشه. فعال غير manual test براي MTM از استفاده نزديك آينده در و شده فعال

Manualهست. test انجام براي hub

Exploratory testing traceability improvements for work item links, iterations, and area paths

بهبود مايكروسافت تيم اومده دست به exploratory testing روش از كننده استفاده هاي تيم از كه نتايجي اساس بر
مشكل عمده كرده. ايجاد Task و Bug ،test case تر ساده اتصال براي test & FeedBack extension ابزار در رو هايي
اگر شه، تعيين بايد مقداري چه فرض پيش صورت به اينكه و داشته وجود Iteration و Area Path بخش در
requirement در موجود مقدار با برابر شده ذكر مقدار دو بوده requirement يك اساس بر exploratory test

بشه پيدا كه مشكلي هر پس داديد مي انجام رو تست نيازمندي area در داشتيد شما هست هم منطقي بود، خواهند
و requirement بين ارتباط بشه ايجاد exploratory test توسط test case اگر بشه. بندي دسته area همون در نيازه
توسط شده ايجاد مورد اگر نهايت در و .Parent <-> Child نه بود خواهد Tests <-> Tested By شكل به test case
teams default iteration مقدار باشه نداشته ايي ديگه work item يا requirement با ارتباطي exploratory testing

.Current iteration نه ميشه گرفته نظر در اون براي

Filters for Test Case work items in Test Plans and Suites in Test Hub

و State ،Title اساس بر ها ليست كردن فيلتر امكان ها test case مديريت فرآيند شدن سريعتر به كمك براي
شده. اضافه test hub به Assigned to

Figure 98 - Test case filters

Test trend charts for Release Environments and Test Runs

محيط وضعيت تا كرد اضافه test result trend widget به رو ها release environment از پشتيباني tfs/vsts تيم
بخش در شده اجرا هاي تست نتيجه ٢٠١٨ نسخه از قبل كه همونطور كرد. مشاهده TFS/vsts داشبورد در رو تست

را تست زمان مدت موفق نا و موفق هاي تست كل، تعداد ها، تست بودن آميز موفقيت نرخ اينكه buildمثل
ببينيم. داشبورد در ميتوانستيم



Figure 99 - Test trend chart

Markdown formatting support for Test Run and Test Result comments

كه ميكنه كمك شما به استاندارد اين كردم، صحبت Markdown Syntax درباره مقداري Wiki بخش در متن همين در
test result و test run بخش در شده نوشته هاي متن 2018 نسخه از قبل باشه، داشته بهتري ساختار شده نوشته متن

شده. Markdownفراهم syntax حضور واسطه به امكان اين ولي نداشت، قالب

Add link to existing bug for a failing test

به تست شدن fail ممكنه حال هر به شد، اضافه داشته وجود قبل از كه bug به شده fail تست كردن متصل امكان
گزارششده. قبال كه باشه bugعلت

Upload attachments to test runs and test results

MTM از بايد اينكار انجام براي قبال شده، اضافه ميشه Webشناخته Access نام به كه TFS وب تحت پنل به امكان اين
شد. مي استفاده

Test batching

بايد اساسي چه بر ها تست اينكه شده، اضافه release و buildبخش دو هر در Visual studio test task به ويژگي اين
به دسته هاي test تعداد كردن مشخص اول راه شده. ارائه اينكار براي راه دو بشن. ( batch ) بندي دسته اجرا براي
راه ،( ميشه تشكيل تست چند از گروه هر كه ميشه مشخص ساده خيلي ) كنن مي اجرا رو اونها كه هايي agent ازاي
تشكيل رو ها گروه شكلي به كنه مي سعي TFSتست هر زمان آخرين محاسبه با هاست، تست اجراي زمان اساس بر دوم

باشه. برابر هم با ها گروه اجراي زمان نهايت در كه بده



Figure 100 - Test batching

Run webtests using the VSTest task

به كنيد، اجرا خودتون CI/CD پروسه در رو web performance test تونيد مي visual studio test task از استفاده با
كردن مشخص دوم روش و تست حاوي هاي dll از استفاده كنيد، استفاده ها تست وب اجراي براي تونيد مي روش دو

.( شده انتخاب test plan در موجود associated automation داراي test case بررسي با ) مربوطه test plan

Figure 101 - Test selection
هستن. visual studio توسط بررسي و دانلود قابل test result به شده ضميمه صورت به web test نتايج



Figure 102 - Test summary
ندارن. رو اون اجراي امكان قبلي هاي نسخه و داره باالتر يا TFS 2017 update 4 نسخه با Agent به نياز قابليت اين

بيشتر. جزئيات

Chart widget for test plans and test suites

اونها بعد و بسازيد چارت خودتون سوئيت تست و پلن تست از test hub در تونستيد مي شما TFS قبلي هاي نسخه در
قابليت مقداري با البته شده، اضافه اصلي داشبود هاي widget به امكان اين حاال كنيد. اضافه اصلي داشبود روي رو

چارت. ابعاد كنترل امكان و اضافه هاي



Figure 103 - Chart widget

Discontinuing TFS Extension for SharePoint
حذف TFS ادمين پنل در موجود صفحه و كرد، نخواهند پشتيباني Sharepoint با ارتباط از بعدي هاي نسخه و TFS 2018
the future of our لينك به محل دو اين بين ارتباط قطع چگونگي و زمينه اين در بيشتر راهنمايي براي شده.

كنيد. مراجعه TFS/SharePoint Integration

Discontinuing Team Rooms
فراهم رو امكان اين تا شد اضافه tfs به team room قبال دارن، ارتباط جهت ابزاري به نياز افزار نرم توسعه هاي تيم
و كنه حذف رو team roomگرفت تصميم tfs/vsts Microsoftتيم team و slack مثل كاملي ابزارهاي وجود با ولي كنه

كنه. استفاده هستن كاملتر كه ابزارها ساير از




