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Sobre o curso  

Este treinamento aplica os conceitos aprendidos no treinamento de Fundamentos de 

ALM de maneira a sustentar o processo de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação 

por meio do uso da ferramenta Microsoft Team Foundation Server (TFS). 

O conteúdo se concentra no processo de especificação, construção da documentação, 

planejamento do desenvolvimento e evolução, acompanhamento do processo de 

desenvolvimento e medição dos resultados. Também destaca o processo de testes 

durante o desenvolvimento e aceitação do software como garantia de qualidade e 

longevidade do software.  

Público Alvo  

Este curso deve ser aplicado a todos os profissionais que adotam ou trabalham em 

projetos que adotam o processo de ALM. Desde o analista de negócios até o profissional 

desenvolvedor, passando pelos POs e gerentes de produtos e projetos.  

Requisitos  

É altamente recomendável que o aluno tenha realizado o treinamento de Fundamentos 

de ALM e pelo menos um treinamento da carreira SCRUM para que seja garantida a boa 

assimilação do conteúdo.  
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Tópicos abordados  

Introdução  

Conhecendo e se familiarizando com TFS;  

Identificando os principais componentes e funcionalidades; 

Planejamento do Produto  

Feature; Backlog; Impedimentos e Bugs.  

Gerenciamento do Product Backlog  

Trabalhando com Tipos de Itens; User Stories; Bugs; Tasks.  

Dimensionamento do esforço 

Métodos e métricas de estimativas; Story points;  

Planejamento e Acompanhamento da Execução  

Sprint Planning; Gráfico do Burndown; Acompanhamento da estimativa inicial VS 

trabalho realizado; Entrega planejada VS entrega realizada; Medição da Produtividade; 

Densidade de Defeitos. Relatórios; acessando os dados do TFS via Excel.  
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Testes  

Testes manuais; Testes automatizados. 

Familiarizando com TFS 

TFS é o acrônimo para a solução Microsoft Team Foundation Server, que é a ferramenta 

da Microsoft para gerenciamentos de projetos desde 2005. 

Na primeira versão do TFS, o repositório que era suportado era o Source Safe versão 6 e 

a solução tinha grande dependência no Sharepoint como requisito de instalação. As 

primeiras versões eram complexas, difíceis de instalar e mais difíceis de manter. 

As versões do TFS incluem os lançamentos: 

Team Foundation Server 2008, 2010, 2012, 2013 e 2015 (incluindo a versão Visual Studio 

Online) 

Cada versão foi evoluindo na solução robusta que hoje é capaz de gerenciar quase todos 

os aspectos de gerenciamento usando a metodologia Ágil. 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 7 DE 338 

 

 

Figura 1 Instalador da primeira versão do TFS 
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Figura 2 TFS tinha grande dependência no Sharepoint® 

 

Figura 3 TFS foi evoluindo também suas ferramentas de gerenciamento 
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Figura 4 TFS hoje possui uma versão inteiramente online - Visual Studio Online 

 

Figura 5 TFS possui um Dashboard completo para acompanhamento dos projetos 
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Figura 6 TFS implementa Kanban Virtual 

 

Figura 7 Gerenciamento de Itens de Backlog, Tasks e Bugs 
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Figura 8 TFS proporciona fácil revisão de código 

 

Figura 9 TFS possui build automatizado que gera relatórios completos 
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Figura 10 TFS tem plug-ins também para IDEs abertos, como Eclipse 

A implementação mais recente do TFS, batizada de Visual Studio Online, está disponível 

no url http://www.visualstudio.com, habilitando equipes de até 5 participantes de 

gerenciarem seus projetos de forma gratuita, e com poucas restrições. 

Para equipes maiores e projetos que exigem mais funcionalidades – como release, 

feedback e testes – a Microsoft disponibiliza o Team Foundation Server em versão 

comercial. 

A partir do TFS 2013, a solução também começou a suportar o uso de Git como repositório 

de código fonte e, atualmente, a equipe de desenvolvimento tanto do TFS quanto do 

Visual Studio está trabalhando para suportar ainda mais funcionalidades do Git. 

O Visual Studio também, a partir de 2015, passou a ter uma versão de comunidade que é 

grátis e sem restrições, apesar de não ter todas as funcionalidades da versão comercial – 

principalmente as ferramentas de análise de código, e métricas. Essa versão do Visual 

Studio em versão de comunidade pode ser encontrada no url 

https://www.visualstudio.com/pt-br/downloads/ e disponibiliza inclusive as versões 
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comerciais do IDE. Mais recentemente, para competir com Emacs e Sublime Text 

(ferramentas de código aberto para edição de código) a Microsoft também lançou o 

Microsoft Code, que idealiza simplificar a edição de código com um editor leve e prático 

que pode ser usado tanto em Mac quanto em Linux. Para mais detalhes sobre o Microsoft 

Code, visite http://code.visualstudio.com/ 

 

 

Figure 11 IDE do Microsoft Code 
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A solução atual também proporciona fácil integração com apps de terceiros, facilitando a 

transição de outras ferramentas para a solução Microsoft. 

Indiferente de haverem versões abertas e alternativas ao TFS, a nova verão oferece 

vantagens significativas para equipes pequenas, médias ou grandes: 

• TFS na nuvem ou local (on-premises) 

• TFS Express ou Visual Studio Online grátis para até 5 desenvolvedores 

• Integração com Visual Studio e outros IDEs como Eclipse 

• Feedback Client, Test Management Studio e Release Management1 

• Gerenciamento de defeitos (bugs) 

  

                                                 
1 Para versões pagas do Team Foundation Server 

Figure 12 Fácil Integração com ferramentas externas 
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Otimizando com TFS e Visual Studio 

Com o intuito de maximizar a eficiência da equipe de desenvolvimento, o TFS e Visual 

Studio oferecem várias ferramentas secundárias, mas de grande valor: 

PowerPoint Storyboards 

 

Esse plug-in para PowerPoint permite a criação de mockups de tela (ou Storyboards) para 

que sejam apresentados ao cliente, antes mesmo de qualquer desenvolvimento ter sido 

iniciado. Esse plug-in está incluso na instalação do Visual Studio. 

Figure 13 Plug-in de Storyboard para PowerPoint 
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Feedback Client 

 

A ferramenta Feedback Client é um aplicativo leve que pode ser instalado no computador 

do cliente e é usada para testes exploratórios e feedback de funcionalidades, sendo que é 

possível abrir tarefas, bugs, e inclusive mapear cada clique e cada informação inserida pelo 

cliente na aplicação, de forma a facilitar na hora de duplicar o problema. 

Figure 14 Ferramenta de Feedback Client 
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Microsoft Test Manager 

 

A ferramenta de testes 

do Visual Studio, 

Microsoft Test 

Manager, está 

integrada ao Team 

Foundation Server e 

possibilita o 

gerenciamento de 

planos de testes, 

testes exploratórios, e 

relatórios 

relacionados a 

defeitos e testes que 

falharam, assim como 

os testes que 

passaram. 

Figure 16 Ferramenta de Gerenciamento de Suites de Tests - MTM 

Figure 15 Testes manuais e relatórios 
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Microsoft Release Manager 

 

Figure 17 Solução Release Management, para lançamentos 

Figure 18 Criação de fluxos de publicação e aprovação 
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O Microsoft Release Management é um aplicativo que permite gerenciar os lançamentos, 

inclusive do fluxo de aprovação necessária para publicação de mudanças ou novas versões 

para um servidor, para um ambiente de testes, ou mesmo de qualidade. 

Ferramentas de Produtividade 

No TFS, equipes de Desenvolvimento e Scrum Masters podem encontrar informações 

pertinentes aos seus projetos, relatórios de métricas e até estimativas automatizadas.  

 

Na área de administração do projeto, é possível definir a capacidade de cada recurso, 

permitindo definir o tipo de atividade que cada recurso desempenha e a quantidade de 

tempo diária disponível para aquela atividade. 

Figure 19 Capacidade dos Recursos 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 20 DE 338 

 

Previsões de Capacidade 

O TFS também possui a funcionalidade de auto estimativa, separando os itens do Backlog 

do Produto em possíveis Sprints, com base na capacidade calculada (ou manual) e no 

esforço definido para cada item do Backlog. 

Design Arquitetônico 

O Visual Studio também oferece ferramentas de documentação, para melhorar a 

transparência e compreensão do projeto, em desenhos arquitetônicos que variam desde 

desenhos de classes, fluxos, até DGML (directed graphic mark-up language). Esses gráficos 

podem ser gerados diretamente do Visual Studio e adicionados aos itens do Backlog do 

Produto, tarefas ou mesmo do repositório de código fonte. 

Figure 20 Previsão e Planejamento de Sprints 
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Design DGML 

 

Figure 22 Exemplo de Design Arquitetonico 

Figure 21 Diagrama de Directed Graph Markup Language 
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Design UML 

Code Review (Revisão de Código) 

Integrado ao TFS, o Visual Studio é capaz de criar fluxos de revisão de código que fazem 

requisições a colegas – dentro do próprio Visual Studio – e permitem que o colega revise 

seu código sem ter que levantar de sua estação de trabalho.  

O desenvolvedor escolhe o código que deve ser revisado e envia o convite de revisão 

diretamente ao seu colega, através do Visual Studio. 

O colega recebe o convite e, em sua própria máquina, é capaz de revisar o código sem ter 

que fechar seu próprio trabalho ou mudar de contexto no repositório (branches ou tags, 

por exemplo) 

Figure 23 Diálogo de Diagrama UML 
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Requisitando  
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Aceitando e Respondendo 
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Testando com TFS e Visual Studio 

 

Figura 24 Estrutura de Testes no TFS 

O Microsoft Visual Studio incorpora ferramentas automatizadas de testes de código que 

se assemelham muito aos antigos módulos de plug-in de NUnit. Desde o Visual Studio 

2012, o IDE incorpora a estrutura de testes MSTest, que permitem que se criem testes com 

poucas linhas de código. Esses testes seguem uma estrutura simples e, se for conveniente, 

podem seguir a estrutura triplo A: 

 

Dentro do Visual Studio, há a janela de ferramenta Unit Tests Explorer que permite que se 

visualize todos os testes criados e se rode todos. Essa janela também retorna os resultados 

de cada teste, sem precisar abrir qualquer outra janela.  

public void Assembly_Classe_Metodo() 
{ 
    //Arrange 
    //Act 
    //Assert 
} 
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Outra maneira de testar o código é rodando suítes de testes. Para essa tarefa, existe o 

Microsoft Teste Management, que é uma ferramenta externa ao Visual Studio, mas que 

faz parte do pacote (Não disponível na versão Community do Visual Studio) podendo 

assim ser usada por analistas de testes sem que esses necessitem ter conhecimento de 

como navegar dentro do Visual Studio. 

Dentro do Microsoft Test Management, suítes de testes podem ser criadas em diferentes 

ambientes, sistemas operacionais ou configurações, de forma a facilitar e otimizar   os 

esforços de testes. A ferramenta também cria relatórios simples de sucesso ou fracassos 

de testes, permitindo que testadores e gerentes encontrem as informações necessárias 

em poucos passos. 
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Dentro do Microsoft Test Manager, a equipe é capaz de 

gerenciar os ambientes de forma a serem os mais 

próximos ao ambiente de produção, e são capazes de 

ordenar o testes de acordo com sua prioridade e foco.
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Configurações de Testes 

 

Figura 25 diferentes ambientes podem ser configurados 

Ordenando Testes 

 

Figura 26 Ordem dos testes pode ser ajustada 
 

  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 29 DE 338 

 

Testes Exploratórios 
Além dos testes criados como casos de testes, também é possível correr testes 

exploratórios, que não estejam relacionados a nenhum item de Backlog e, se algum defeito 

é encontrado, permite que um item de Bug seja aberto, já incluindo todos os passos que 

o testador deu para chegar ao defeito. A ferramenta de testes exploratórios auxilia 

desenvolvedores na hora de duplicar o problema pois inclui, além dos passos dados, 

imagens da tela, informações sobre o sistema (processador, tarefas em aberto, etc.), sobre 

o erro, e pode incluir até um vídeo de tudo que ocorreu. 

 

Automação Contínua com TFS 

Com TFS, é possível configurar ações após qualquer check-in de código para, por exemplo: 

• Iniciar um Build Integrado 

• Rodar automaticamente todas as unidades de Testes 

• Criar um ambiente de Testes para Testes Automatizados e CodedUI 

• Publicar o código que passou no teste em um ambiente de qualidade ou direto 

em produção. 
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Para instâncias onde a publicação de código é feita através de um fluxo de aprovação, o 

TFS pode integrar o uso do Release Management para criar requisições de publicação 

após a aprovação de gestores, etc. 

Métricas 

Uma das maiores vantagens do uso do Team Foundation Server, em conjunto com o Visual 

Studio, é a diversidade de métricas e relatórios que se podem obter com os dados 

adquiridos pelo banco de dados do TFS. Alguns desses relatórios podem ser extraídos 

diretamente do Visual Studio (como o de cobertura de código). Outros relatórios podem 

ser extraídos diretamente do TFS ou da área do Projeto (Sharepoint) ou mesmo através 

do Microsoft SQL Server Reporting Services, se relatório personalizados forem necessários. 

 

Figura 27 Estrutura de Métricas 
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Figura 28 Relatório de Build 
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Figura 29 Relatório de Cobertura de Código 

Atividades 

Atividades traduzidas do VISUAL STUDIO 2015 ALM VIRTUAL MACHINE AND HANDS-

ON-LABS / DEMO SCRIPTS [a] 

Exercício 1: Visão Geral do Team Explorer 

Neste exercício, você terá uma visão geral das mudanças feitas no Team Explorer neste 

lançamento e aprenderá como navegar a funcionalidade que se tornou disponível. Se o 

Team Foundation Server for novidade para você, pense no Team Explorer como o modo 

principal em que o Visual Studio acessa a funcionalidade do Team Foundation Server. 
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1. Log in como Julia (VSALM\Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra Visual Studio 2015 na barra de tarefas. 

3. A janela Team Explorer fornece um ponto central para tarefas comuns que desenvolvedores 
utilizam enquanto trabalham em um projeto, incluindo controle de código fonte, rastreamento 
de Work item, funcionalidades de colaboração como revisão de código e salas da equipe, e até 
mesmo links rápidos para outros recursos encontrados na portal web e na tabela de tarefas. 

 
Figura 30 
Team Explorer – Janela Home  

 

4. Navegação dentro do Team 
Explorer opera similarmente a 
aplicações web típicas, em que se 
seguem links desde a tela inicial, e 
pode navegar para frente ou para 
trás a qualquer momento. Usaremos 
essa navegação no próximo 
exercício, e também nos 
aventuraremos em vários pontos e 
páginas expostas dentro do Team 
Explorer.  

 
Figura 31 
Controles de Navegação para Team Explorer 

 

5. Clique em Work Items. 
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Figura 32 
Azulejo de Work Items 

 

6. A visão de Work Items mostra buscas favoritas para o usuário Logado e para a equipe, e 
também prove a capacidade de adicionar novas buscas e itens de trabalho. 
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Figura 33 
Visão de itens de trabalho mostrando todas as buscas 

 

7. Clique na seta de voltar para retornar para a visão home. 

 
Figura 34 
Local da seta de voltar 

 

8. Clique em Source Control Explorer. 
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Figura 35 
Azulejo de Source Control Explorer 

 

 
Figura 36 
Janela de Source Control Explorer 

 

9. Clique em Settings para ver as opções de projeto da equipe e opções de coleção de projetos.  
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Figura 37 
Azulejo de Settings (Configurações) 

 

 
Figura 38 
Configurações do Team Explorer 
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10. Clique na seta de voltar novamente para retornar para a visão home. 

11. Clique em Builds para gerenciar as definições de build e para ver o histórico de builds. 

 
Figura 39 
Azulejo de Builds 
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Figura 40 
Janela de Builds mostrando as definições e builds passados 

 

12. Vamos olhar a nova funcionalidade de Meu Trabalho nos exercícios restantes.  

 
 

Exercício 2: Meu Trabalho 

Neste exercício, você irá aprender sobre a nova experiência Meu Trabalho para 

gerenciar suas tarefas abertas. 

1. No Team Explorer - Home, Clique em My Work. 
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Figura 41 
Azulejo My Work (Meu Trabalho) 

 

2. O item de My Work mostra seus itens em progresso, itens de trabalho disponíveis, suspensos e 
na estante, para o usuário Logado. Esse fluxo usa um modelo de desenvolvimento com base em 
tarefas para manter os membros da equipe em sincronia. 
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Figura 42 
Janela My Work mostra trabalhos disponíveis e pendentes 

 

3. Clique em Open Query que está localizado na seção de Available Work Items. 

 
Figura 43 
Link de Open Query (Abrir Busca) 

 

4. Clique em Edit Query. 

 
Figura 44 
Vendo a definição padrão de Itens de Trabalho Disponíveis 
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Figura 45 
Cláusulas da Busca de Itens de Trabalho Disponíveis 

 

Note: Os tipos de itens de trabalho oferecidos e se estão enquadrados no conceito de “Meu 
Trabalho” dependem no modelo de processo. No modelo de processo Scrum, isso inclui 
tarefas. 

 

5. Feche o a janela de busca sem salvar qualquer mudança. 

6. Digamos que queremos trabalhar em um dos itens disponíveis. Na página de My Work no Team 
Explorer, clique com o botão direito no item que começa com “Write Code to get GPS 
location…” e escolha a opção Add to In Progress no menu de contexto. Isso comunica o estado 
atual do item de trabalho para o resto da equipe.  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 43 DE 338 

 

 
Figura 46 
Clique com o botão direito em Work Items para move-lo entre estados 

 

 
Figura 47 
Visão resultante do Meu trabalho depois de mover o item de trabalho do Disponível para Em 
Progresso 

 
 

Exercício 3: Workspaces Locais 

Neste exercício, você irá aprender sobre Workspaces locais e como melhoram a 

experiência de desenvolvimento off-line. 

1. Em Team Explorer – Home, clique-duplo na primeira solução do FabrikamFiber.CallCenter.sln. 
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Figura 48 
Carregando a solução Fabrikam Fiber  

 

2. Workspaces em servidor eram as únicas opções disponíveis no Team Foundation Server (antes 
do 2012). Com Workspaces de servidores, operações de controle de versão são feitas 
exclusivamente no servidor, então trabalhar em um cenário desconectado e off-line pode ser 
enfadonho. Workspaces Locais, que agora são o padrão, melhoram a experiência de 
desenvolvimento para equipes e projetos menores. Eles proporcionam um fluxo mais centrado 
no cliente, um estilo de controle de versão que pode ser geralmente descrito como Modify-
Merge-Commit. 

3. Em paralelo, Workspaces de servidor podem ser mais aconselhados para equipes e projetos 
maiores, e podem ser usados. Carregue a janela de Workspaces digitando ‘Workspaces’ na 
caixa de busca Quick Open no canto superior direito do Visual Studio e espere um ou dois 
segundos para que os resultados sejam carregados. 

 
Figura 49 
Localização da barra Quick Open 

 

Note: A caixa de busca Quick Open pode ser usada para encontrar a maioria das ferramentas, 
configurações e janelas disponíveis no Visual Studio, indiferente de onde sejam encontradas, 
economizando tempo precioso ao invés de ficar clicando nos menus. Use a combinação Ctrl+Q 
para evitar totalmente o uso do mouse. 

 

4. Selecione o link de comando Workspaces… 
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Figura 50 
Selecionando o link de Workspaces 

 

5. Na janela de Manage Workspaces, Clique em Add… para começar a criar um novo Workspaces. 

 
Figura 51 
Local do botão de adicionar novo Workspaces 

 

6. Na janela de Add Workspace, Clique em Advanced para ver todas as opções disponíveis. 
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Figura 52 
Local do botão de Advanced para ver as propriedades avançadas do Workspace. 

 

7. Localize a propriedade Location do Workspace. Por padrão, novos Workspaces serão usados 
como Workspaces locais, mas você pode escolher criar um Workspace de servidor, se desejar. 
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Figura 53 
Escolhendo entre Workspace local ou de servidor 

 

8. Feche a janela de Workspace apertando a Tecla ESC duas vezes. 

9. No Solution Explorer, expanda a pasta FabrikamFiber.Web\Content. 
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Figura 54 
Navegando o conteúdo da pasta do projeto FabrikamFiber.Web 

 

10. Clique uma vez no arquivo fullcalendar.css para ver seu conteúdo. Note que o arquivo é 
carregado no editor de CSS como esperado, mas a guia do código aparece no lado direito. Essa 
nova guia é chamada de guia de preview (prévia) – como você pode usar as setas do teclado 
para navegar os arquivos ou clicar uma vez em cada um deles, a guia de preview será 
substituída com a seleção mais recente. Abas de preview ajudam a minimizar o problema de 
facilmente sobrecarregar suas abas abertas com arquivos que são usados temporariamente.  
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Figura 55 
Aba de Preview (Prévia) 

 

Note: Há um botão na guia de preview que permite que você promova essa guia tornando-a 
uma guia regular (veja seta na imagem anterior). 

 

11. Faça uma mudança arbitrária no arquivo fullcalendar.css alterando uma de suas propriedades 
de estilo. Visual Studio irá indicar que o arquivo foi checked out, mas lembre-se que isso 
somente pode ser feito em um Workspace local. Outros membros da equipe não irão ver que 
está trabalhando nesse arquivo. 

 
Figura 56 
Símbolo de verificado do lado do arquivo 
mostra que você fez mudança no arquivo 
localmente 
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12. Dois dos maiores benefícios de Workspaces locais são estar desconectado, trabalhando em um 
cenário off-line (o que está muito melhorado), e muito mais fácil usar ferramentas externas 
para trabalhar com os arquivos dentro do controle de versão. Para demonstrar ambos esses 
benefícios em ação, vamos prosseguir parando o Team Foundation Server e o IS. Isso irá similar 
o cenário de trabalho off-line, enquanto escreve código de um local na praia. Em um mundo 
real, você nunca iria escrever código na praia – estaria aproveitando suas férias.  

13. Abra Internet Information Services (IIS) Manager na barra de tarefas. 

14. No IIS Manager, expanda o nódulo servidor VSALM e o nódulo Sites para encontrar e selecionar 
o site Team Foundation Server. 

15. No painel Actions, Clique em Stop. 

 
Figura 57 
Parando o Team Foundation Server 

 

16. Volte ao Visual Studio, carregue a janela Source Control Explorer, e clique no botão refresh. 
Note que a janela agora está no estado disconnected.  
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Figura 58 
Janela Source Control Explorer no estado disconnected  

 

17. Embora agora estamos desconectados do Team Foundation Server, podemos continuar a 
trabalhar. Clique com o botão direito na pasta Content no Solution Explorer e selecione a 
opção Open Folder in File Explorer. 

 
Figura 59  
Local da opção de abrir pasta no Explorer 

 

18. Adicione um novo arquivo dentro da pasta Content clicando com o botão direito em uma área 
em branco da janela e selecionando New | Text Document no menu de contexto. Aceite o 
nome padrão. 

Note: Iremos usar esse arquivo em uma demonstração mais tarde – o conteúdo dele não é 
importante e pode ser deixado em branco. 
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Figura 60 
Criando um arquivo novo arquivo de texto 

 

19. Na janela do Explorer, clique com o botão direito no arquivo Site.css e selecione Open With | 
Notepad no menu de contexto. 

20. No Bloco de Notas (Notepad), mude o ‘body’ do estilo color para ‘red’. 

 
Figura 61 
Editando um arquivo no Bloco de Notas e salvando mudanças 
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21. No Bloco de Notas (Notepad), salve e feche o arquivo Site.css e retorne para o Solution 
Explorer. Note que o Visual Studio detectou as mudanças no arquivo e que o arquivo não era de 
somente leitura como teria sido se fosse o caso de um Workspace de servidor. 

 
Figura 62 
Visual Studio mostra que o arquivo mudou 

 
 

Exercício 4: Mudanças Pendentes 

Neste exercício, você irá aprender sobre a visão de Pending Changes dentro do Team 

Explorer. 

1. No Team Explorer - Home, Clique em Pending Changes. 
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Figura 63 
Link de Pending Changes (Mudanças 
pendentes) 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Você deve ver uma mensagem de erro na janela de Mudanças Pendentes (Pending 
Changes) sobre não ser capaz de se conectar ao servidor, mas você pode simplesmente 
ignorar. Propositalmente paramos o Team Foundation Server durante o exercício anterior. 

 

2. Na janela de Pending Changes podemos ver que as duas mudanças feitas aos arquivos 
existentes no exercício automaticamente aparecem sob a seção Included Changes. 

 
Figura 64 
Janela de Pending Changes mostrando mudanças inclusas 
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3. Na seção de Excluded Changes, há uma mudança detectada que não foi automaticamente 
marcada como uma mudança inclusa. Clique no link Detected. 

 
Figura 65 
Algumas mudanças são detectadas, mas não são promovidas automaticamente 

 

4. Na janela de Promote Candidate Changes, você pode ver a adição do novo documento de 
texto. Clique em Promote para move-lo para o grupo de mudanças que queremos incluir no 
próximo check-in. 

 
Figura 66 
Promover mudanças manualmente 

 

5. Você deve ser agora as três mudanças inclusas. 
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Figura 67 
Vista atualizada mostrando todas as mudanças pendentes 

 

6. Embora possamos continuar a trabalhar em nosso projeto enquanto estamos off-line, note que 
não podemos fazer um check-in agora pois o botão Check In está atualmente desabilitado. 

 
Figura 68 
Não é possível fazer check-in enquanto off-line 

 

7. Na janela do Internet Information Services (IIS) Manager, selecione o site do Team Foundation 
Server e Clique em Start no painel de Ações. 
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Figura 69 
Inicializando o Team Foundation Server 

 

8. Retorne para o Visual Studio e então clique no botão refresh na janela Team Explorer – Pending 
Changes. Agora estaremos trabalhando conectados novamente e o botão de Check In está 
novamente habilitado. Não faça check-in das mudanças ainda. 

 
Figura 70 
Recarregue a janela de Pending 
Changes para se conectar ao Team 

Foundation Server 

 
 

Exercício 5: Suspendendo e Prosseguindo 

Neste exercício, você irá aprender sobre a funcionalidade de suspender e resumir para 

itens de trabalho e revisões de código integradas. 
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1. Outra dificuldade comum, mas inevitável que desenvolvedores encaram é a mudança de 
contexto entre diferentes tarefas. Em versões anteriores do Team Foundation Server, isso foi 
resolvido com Shelvesets que preservam suas mudanças no servidor mesmo que você não 
estivesse pronto para fazer check-in no controlador de código fonte. Em verões mais recentes, 
um passo adicional foi dado com a funcionalidade de Suspend e Resume – além de criar um 
Shelvesets de mudanças, alguns outros dados como breakpoints e disposição de janelas 
também são salvos localmente. 

2. Começaremos este exercício no estado que terminou o exercício anterior – temos um grupo de 
mudanças pendentes que farão parte do trabalho que temos em progresso. Carregue a janela 
My Work no Team Explorer para ver o trabalho que está em progresso. 

 
Figura 71 
My Work mostrando tarefas em todos os estados 

 

3. Como parte deste cenário, imagine que também temos outras janelas de debugging abertas e 
um break point enquanto debugamos código que estamos escrevendo. Clique-duplo em 
HomeController.cs dentro do FabrikamFiber.Web\Controllers e adicione um breakpoint na 
primeira linha do construtor do HomeController. 
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Figura 72 
Configurando um breakpoint 

 

4. Abra a janela de Immediate desde Debug | Windows | Immediate. 

5. Agora imagine que seu chefe lhe pediu para parar de trabalhar em sua tarefa atual, e trabalhe 
em um bug de alta prioridade. Atualmente temos muito tempo investido em configurar as 
ferramentas de Visual Studio Debugging, e queremos ser capazes de retornar para esse 
contexto atual depois que o concerto do bug terminar.  

6. Pressione Ctrl+Shift+S para salvar todos os arquivos abertos. 

7. No Team Explorer, navegue para a tela My Work, selecione o Suspend no menu suspenso, e 
então Clique em Suspend. Nós poderíamos modificar a descrição, mas desde que estamos 
trabalhando em um item de trabalho, a descrição já está preenchida.  

 
Figura 73 
Suspendendo trabalho 

 

8. Limpe todos os breakpoints 
Pressionando Ctrl+Shift+F9, e então 
Clique em Yes para confirmar a 
ação. 

 
Figura 74 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 60 DE 338 

 

Removendo todos breakpoints 

 

9. Feche todas as janelas de documentos selecionando Window | Close Todos os documentos no 
menu principal. 

10. Volte ao layout padrão de janelas selecionando Window | Reset Window Layout no menu 
principal. Clique em Yes quando for confirmar a ação. 

 
Figura 75 
Restaurando o layout padrão de janelas 

 

11. Neste ponto, você deve ter um Workspace bem limpo e a tarefa anterior que você estava 
trabalhando deve estar listada na seção de Suspended Work da janela My Work. 

 
Figura 76 
Seção de Suspensos do My Work 
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12. Note a caixa de busca de itens de trabalho no topo da janela do Team Explorer. Isso irá produzir 
uma busca por todos os itens de trabalho para o projeto de equipe atualmente selecionado. 
Digite “Canadian” dentro da caixa de busca e Pressione a tecla Enter para localizar o bug de alta 
prioridade que você foi designado a trabalhar.  

 
Figura 77 
Buscando itens de trabalho 

 

Note: Esta funcionalidade rápida de busca vasculha pelo título, descrição e passos dos campos 
de reproduzir como padrão da palavra de busca provida. Você também pode clicar na seta de 
menu suspenso para mostrar o histórico de busca, e para adicionar parâmetros de busca para 
meta dados tal como tipo de item de trabalho, e a quem o item de trabalho está designado. 

 

 

13. Clique-duplo no bug com título “Customers with Canadian addresses not displaying properly”. 
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Figura 78 
Local do bug de alta prioridade que precisa ser consertado 

 

14. Na janela mostrando o formulário do bug, selecione o link Tasks para ver os itens de trabalho 
relacionados. Note que possui duas tarefas relacionadas.  
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Figura 79 
Vendo tarefas relacionadas 

 

15. Imagine que outra equipe já está trabalhando nessas tarefas, mas sabemos de outro problema 
relacionado ao bug e que também precisa ser consertado. Clique em New na seção de tarefas 
do formulário, para criar uma nova tarefa relacionada. 

 
Figura 80 
Criando uma nova tarefa relacionada 

 

16. Para o novo item de trabalho relacionado, selecione Link Type como Child, Work Item Type 
como Task, digite o Title como “Fix RegEx for Zip code property”, e então Clique em OK. 
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Figura 81 
Criando uma nova tarefa relacionada 

 

17. Designe a nova tarefa para Julia Ilyiana e então Clique em Save Work Item. 

 
Figura 82 
Designando um novo item de trabalho 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 65 DE 338 

 

 

18. Retorne para a janela Team Explorer – My Work. Você agora irá ver a nova tarefa aparecer na 
seção Available Work Items. 

 
Figura 83 
Localização da nova tarefa em My Work 

 

19. Clique com o botão direito na nova tarefa com título “Fix RegEx for Zip code property”, e então 
selecione a opção Add to In Progress no menu de contexto. 

20. No Solution Explorer, Abra a janela do arquivo Address.cs na pasta Models do projeto 
FabrikamFiber.DAL. A propriedade Address.Zip está atualmente usando uma Regular 
Expression incorreta, com o resultado que os usuários da aplicação web conseguem digitar CEP 
inválidos para endereços do Canadá. 

 
Figura 84 
Código fonte com bug 

 

21. Vamos presumir que o conserto correto é atualizar a Regular Expression. Comente a Regular 
Expression atual e então remova o comentário do outro. 
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Figura 85 
Código fonte com o bug consertado 

 

22. Pressione Ctrl+S para salvar as mudanças no arquivo. 
 

Exercício 6: Revisão de Código 

1. Agora que o conserto foi feito, vamos pedir ao Brian fazer uma revisão do código para garantir 
que tudo está correto. No Team Explorer - My Work, Clique no link Request Review. 

 
Figura 86 
Local do link de Pedido de Revisão de Código 

 

2. Digite Brian Harry como nome do revisador e então Pressione a tecla Enter, digite uma 
descrição como “please check my regular expression change”, e então Clique em Submit 
Request. 
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Figura 87 
Digitando detalhes para o pedido de revisão de código 

 

3. Log in como Brian Harry para completar a revisão de código. A senha de todos os usuários nesta 
máquina virtual é P2ssw0rd. O modo mais fácil de fazer isso é usar uma máquina virtual 
(Remote Desktop) e se conectar ao VSALM. Você pode então fechar ou minimizar a sessão mais 
tarde quando retornar para a conta da Julia. 

4. Abra Visual Studio, abra Team Explorer, e navegue para My Work. O novo pedido de revisão de 
código está sob a seção de Code Reviews na parte inferior. Filtre por Incoming Requests. 
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Figura 88 
Seção de revisão de Código do My Work 

 

5. Clique-duplo no pedido de revisão de código para abrir a janela de Code Review. Essa janela 
permite que Brian Harry veja bastante informações sobre o pedido para que possa determinar 
se vai aceitar ou rejeitar a tarefa. Ele pode ver todo o grupo de mudanças, ver os outros 
revisadores e até adicionar revisadores à lista, ver os itens de trabalho relacionados, 
comentários relacionados ao pedido de revisão de código, e finalmente a habilidade de mostrar 
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um diff de todas as mudanças com um único clique. 

 

Figura 89 
Janela de Revisão de Código 

 

6. Na janela de Code Review, Clique no link Accept para começar a trabalhar na revisão do código. 
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Figura 90 
Local do botão de Aceitar 

 

7. Clique em Address.cs na seção de comentário para abrir a ferramenta de diff inline.  

 
Figura 91 
Local do arquivo com o conserto do bug 

 

8. Agora estamos vendo as mudanças usando o modo de comparação padrão lado-a-lado. Fundo 
vermelho representa mudanças na versão antiga (esquerda) e cores verdes representam 
mudanças na nova versão (direita). Note a legenda disponível na parte inferior da janela de 
comparação.  
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Figura 92 
Ferramenta diff inline mostrando diferenças entre versões nova e antiga do código 

 

9. Na barra de ferramentas do Compare Files, selecione a opção do menu compare mode para ver 
os vários modos de apresentação que o filtro diff pode usar. Tente alguns dos modos. 

Note: Se a barra de ferramentas Compare Files toolbar não estiver aberta, abra clicando em 
View | Toolbars | Compare Files no menu principal do Visual Studio. 

 

 
Figura 93 
Local do botão de modo de comparação 
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10. Vamos presumir que concordamos que as mudanças estejam corretas, então vamos prosseguir 
e adicionar um comentário de nível de revisão relacionado. Clique no link Reply link embaixo da 
mensagem da Julia. 

 
Figura 94 
Local do link de Reply para responder ao comentário 

 

11. Como comentário, digite “that looks good” e então Clique em Save. 

 
Figura 95 
Digitando uma resposta para um comentário 

 

12. Note que o novo comentário tem o texto “Unsent” ao lado. O comentário não será enviado até 
que Brian tenha acabado com sua revisão. 

 
Figura 96 
Comentário não é enviado automaticamente 
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13. Você também pode anotar arquivos individuais e blocos de código com comentários. No 
visualizador Diff, use o mouse para destacar o nome da propriedade Zip, clique com o botão 
direito, e depois selecione Add Comment no menu de contexto. 

 
Figura 97 
Adicionando um comentário ao código 

 

14. Na caixa de comentários, digite “Consider renaming to PostalCode” e então Clique no link Save. 

 
Figura 98 
Fazendo anotações no código com comentários 

 

15. Clique em Send Comments na parte superior da janela de Code Review para enviar o 
comentário que já incluímos até agora. Ter a habilidade de enviar comentários pode ser 
imediatamente beneficial para revisões de código que exigem mais trabalho do que Este. Se o 
revisador encontrar um problema, o desenvolvedor pode consertar imediatamente o problema 
ao invés de esperar o revisador terminar.  
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Figura 99 
Link de enviar comentários 

 

16. Selecione a opção Send & Finish no menu seguida pela opção Looks Good para terminar a 
revisão do código. 

 
Figura 100 
Submetendo uma revisão do código 

 

17. Mude de usuário de volta para Julia novamente. 

18. Retorne para o Team Explorer – My Work e clique-duplo no item de revisão de código e abra-o. 

 
Figura 101 
Revisão de código foi completada 
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19. No Team Explorer – Code Review, note que Brian terminou sua revisão e tinha comentários.  

 
Figura 102 
Janela de Code Review mostrando atualizações depois do code Review 

 

20. Para este cenário, digamos que já terminamos com o processo de revisão de código. Selecione o 
link de Close Review e selecione a opção complete. 
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Figura 103 
Fechando uma Review como completada 

 

21. Agora que já estamos confiantes que consertamos o bug de alta prioridade, podemos fazer 
check-in das mudanças. Clique no link Check In para carregar a janela de Pending Changes e 
então clique no botão de Check In para completar a tarefa. Clique em Yes se for perguntado, 
para confirmar o check-in. 

 
Figura 104 
Check in de mudanças 
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Figura 105 
Check in de mudanças 

 

22. Agora podemos retornar para o código que estávamos trabalhando originalmente antes de 
sermos interrompidos pelo conserto do bug. Na janela My Work, clique com o botão direito na 
lista dentro da seção de Suspended Work, e então selecione o Resume no menu de contexto. 

 
Figura 106 
Continuando um trabalho suspenso 

 

23. Depois que o grupo de mudanças for aberto e o contexto de tarefa for restaurado, você notará 
que a janela de documentos e janelas de ferramentas, e suas posições, foram restauradas ao 
estado que estavam quando suspendemos essa tarefa. Embora você possa não notar isso em 
uma máquina virtual, se você estivesse usando múltiplos monitores você também iria notar que 
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todas as janelas de ferramentas seriam abertas em seus respectivos monitores. Essa capacidade 
o permite rapidamente sair e voltar para as tarefas, e o ajuda com as interrupções frequentes 
que muitos de nós encaramos diariamente. 

 
Figura 107 
Ambiente de desenvolvimento restaurado 

 
 

Exercício 7: Merges 

Neste exercício, você irá aprender sobre merges no Visual Studio 2015. 

1. Você ainda deve estar Logado como Julia do último Exercício. 

2. No Team Explorer – Pending Changes, você deverá ver três mudanças listadas dentro da seção 
de Included Changes. Clique-duplo em Site.css para abri-lo. 
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Figura 108 
Abrindo Site.css 

 

3. Você pode se lembrar que anteriormente mudamos a propriedade color do body para 
vermelho. Agora iremos ver o que acontece se outro usuário fizer uma mudança diferente no 
mesmo arquivo e então fizer check-in. 

4. Mude de usuário novamente para o Brian Harry. Todas as senhas são P2ssw0rd. 

5. No Visual Studio 2015, abra a janela da solução FabrikamFiber.CallCenter desde o branch Dev. 

 
Figura 109 
Carregando a solução Fabrikam Fiber  
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6. Desde o Solution Explorer, abra Site.css dentro da pasta Content da solução do projeto 
FabrikamFiber.Web. 

 
Figura 110 
Local da pasta Content dentro do projeto FabrikamFiber.Web 

 

7. Vamos fazer uma mudança diferente do que a Julia iria fazer, então mude a propriedade do 
body font-size de .9em para .5em. 

 
Figura 111 
Fazendo mudanças em um arquivo de estilo 

 

8. Pressione Ctrl+Shift+S para salvar todos os documentos. 

9. No Team Explorer – Pending Changes, Clique em Check In. Se for pedido para confirmar o 
check-in, faça-o. 

10. Mude de usuário e volte para a Julia novamente. 
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11. No Solution Explorer, clique com o botão direito em Site.css e selecione Get Latest Version no 
menu de contexto. 

 
Figura 112 
Adquirindo a versão mais recente de um arquivo de estilos 

 

12. No arquivo Site.css, note que o corpo da propriedade da font-size foi atualizada com a mudança 
do Brian, mas que ainda temos nossas mudanças atuais onde mudamos a propriedade color 
para vermelho. Isso demonstra que, sempre que possível, Team Foundation Server e Visual 
Studio tentam fazer um merge automático, ao invés de precisar que o usuário se envolva no 
processo de merge. Isso pode economizar vários passos em comparação com versões 
anteriores. 

 
Figura 113 
Arquivo de estilo mostrando a atualização de auto merge 

 

13. Mude de usuário de volta para o Brian Harry.  

14. Vamos criar uma mudança que irá forçar o processo de merge manual. No Site.css, mude a 
propriedade color para black. 
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Figura 114 
Mude o estilo com uma mudança que irá conflitar com outro usuário 

 

15. Pressione Ctrl+Shift+S para salvar todos os documentos. 

16. Check in das mudanças pendentes. 

17. Mude de usuário de volta para Julia. 

18. Imagine que a Julia esteja completamente desinformada que o Brian mudou a propriedade 
color para preto. No Solution Explorer, clique com o botão direito em Site.css e selecione Get 
Latest Version no menu de contexto. Isso irá carregar a janela de Resolve Conflicts. 

 
Figura 115 
Janela de Resolve Conflicts 

 

19. Clique em Merge Changes In Merge Tool para começar o processo manual de merge. Se for 
pedido para salvar e fechar Site.css, prossiga e Clique em Yes para continuar. 

 
Figura 116 
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Local do botão da Ferramenta de Merge 

 

20. O novo processo de merge também usa o visualizador diff integrado. Por padrão, a visão merge 
usa a visualização lado-a-lado para mostrar as mudanças. Note que você pode ver que a versão 
do servidor (esquerda) tem a cor preta, e a versão local (direita) tem a cor vermelha, e o 
resultado (abaixo) atualmente mostra a cor original.  

 
Figura 117 
Usando a ferramenta de Merge para reconciliar diferenças 

 

21. Vamos para a versão do servidor. Selecione a caixa de opção na esquerda da propriedade color 
que usa black (no painel da esquerda). 
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Figura 118 
Mudanças manuais de merge 

 

22. Na barra de ferramentas do Merge, Clique no botão Accept Merge. 

 
Figura 119 
Aceitando merges que foram feitas manualmente 

Exercício 8: Gerenciamento de Projeto Ágil 

Neste exercício, você irá aprender como usar o Team Foundation Server 2015 para 

gerenciar seu Backlog de produtos, criar itens de trabalho, quebrar itens de trabalho em 

tarefas, designer tarefas para membros da equipe, e acompanhar o progresso usando o 

Task Board. Essa visão geral irá demonstrar ferramentas de gerenciamento de projetos 

básico para equipes de desenvolvimento de tamanho pequeno-a-médio utilizarem em 

seus projetos de desenvolvimento.  
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Note: O projeto da equipe usado neste laboratório usa o modelo de processo Scrum, mas as 
funcionalidades principais se aplicam a todos os modelos de processos. 

 

Tarefa 1: Portal Web do Team Foundation Server 

1. Log in como Julia Ilyiana (VSALM\Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

Note: Afim de demonstrar completamente a funcionalidade do ALM neste laboratório, iremos 
primeiramente configurar a máquina virtual para uma data específica que está alinhada com a 
Pré-configuração do, iteração em seguimento. Este laboratório será trabalhando usando o 
estado original da máquina virtual (sem nenhuma modificação feita ao código fonte ou itens 
de trabalho), senão você verá erros. 

2. Clique com o botão direito no arquivo ConFiguraALMDemo.bat no Desktop e então selecione 
“Run as administrator”. Isso irá definir a data e hora da máquina virtual para uma data 
específica que está alinhada com os dados de demonstração. 

3. Abra Internet Explorer na barra de tarefas and Clique em TFS FF Portal na barra de favoritos na 
parte superior. 

 
Figura 120 
Abrindo a portal web  

 

Note: Também há um link do Web Portal na janela do Team Explorer dentro do Visual Studio. 

 

 

4. Selecione o menu de equipe no menu suspenso no canto superior direito do portal e selecione a 
opção Browse All. 
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Figura 121 
Navegando Equipes 

Note: Também há uma opção de criar novo projeto de equipe diretamente do website. Além 
disso, usuários com as permissões adequadas podem deletar projetos. 

 

5. Essa visualização mostra que a coleção Fabrikam Fiber tem um projeto e se chama 
FabrikamFiber. Este projeto contém algumas equipes diferentes, com a Equipe Líder Fabrikam 
Fiber sendo definida como padrão para o projeto. Iremos ver todas as equipes em um exercídio 
posterior.  

Note: Este laboratório se refere a esta equipe padrão como ambos equipe de liderança e 
equipe de gerenciamento. Ambos se referem a mesma equipe.  
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Figura 122 
Navegando Equipes 

 

6. Selecione a equipe Fabrikam Fiber Web e então Clique em Navigate. 
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Figura 123 
Navegando para uma equipe diferente 

7. A visão Home para a equipe Web Fabrikam Fiber oferece uma visão em alto nível da iteração 
atual (Sprint 3) incluindo a quantidade de trabalho versus capacidade, Burndown de tarefas em 
relação ao tempo, e favoritos da equipe, o que pode incluir uma coleção configurável de queries 
de itens de trabalho, definições de build, e caminhos do controle de versão. Além disso, há links 
para criação rápida de itens de trabalho bugs, carregar o Backlog, Task Board, pedidos iniciados 
de feedback e assim por diante. 
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Figura 124 
Visão home da Equipe Fabrikam Fiber 

 

Note: Favoritos da equipe podem ser adicionados ou removidos da portal web. Por exemplo, 
navegue para a tela Build para designer definições de build como um favorito da equipe. Além 
disso, itens de trabalho favoritos podem ser modificados dentro do Visual Studio. 

Cada equipe tem uma lista de favoritos diferente, capacidade de trabalho diferente, e itens de 
trabalho diferentes. O fator determinante onde um Work item deve aparecer é definido pelo 
campo Area. 

 

8. Como você pode ver na seção Team Members, há vários membros listados nesta equipe. 
Equipes são um conceito que foi originalmente introduzido com o Team Foundation Server 
2012 para facilitar o gerenciamento, designação e acompanhamento de trabalho.  

 
 

Tarefa 2: Trabalhando com o Backlog 

1. Navegue para o Backlog clicando em Backlog sob a seção Work. 
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Figura 125 
Navegando para o Backlog 

 

2. O Backlog do produto define o trabalho que precisa ser feito. Uma vez que tenha um Backlog, 
você pode usá-lo para ajudar a gerenciar trabalhos que forem completados, e também para 
associar itens do Backlog com check-ins, testes de aceite, ou outros critérios. 

 
Figura 126 
Visão do Backlog do Produto 

 

Note: A iteração atual mostrada no navegador à esquerda da tela é Iteração 3. O Team 
Foundation Server usa a data e hora atuais para determinar a iteração atual. A máquina virtual 
que está usando usa a data de 9 de julho 2013, para os propósitos deste laboratório. 

 

3. Imagine que o VP do Fabrikam Fiber pediu que uma nova estória de usuário seja implementada 
para o portal de usuários finais. Essa nova estória de usuário deve permitir que clientes vejam 
interrupções no serviço relacionadas ao clima. Essa estória de usuário está sendo designada 
como de alta prioridade porque muitos clientes pediram e está relacionada ao atendimento ao 
cliente indicado que reduziria o tempo de suporte por telefone durante interrupções.  
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4. Selecione a última linha do Backlog do produto e então crie um novo Product Backlog Item com 
o título “Customer should see weather-related outages on portal. ” 

 
Figura 127 
Adicionando uma nova estória de usuário ao Backlog do produto 

 

Note: Novos itens de trabalho são geralmente inseridos acima do local selecionado. A exceção 
é se você selecionar o último item de trabalho, a inserção será depois do local selecionado. 

 

5. Clique em Add para adicionar uma nova estória de usuário ao Backlog. 

 
Figura 128 
Adicionando uma estória de usuário no Backlog do produto 

 

6. Itens de trabalho no Backlog do produto são ordenados baseado na prioridade, com itens de 
maior prioridade no topo. Nosso novo item de trabalho tem alta prioridade então mova-o para 
o topo da lista arrastando-o para o seu lugar. 
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Figura 129 
Aumentando a prioridade da nova estória de usuário 

 

7. Vamos editar a nova estória para designa-la para o Product Owner apropriado e registrar uma 
estimativa inicial do esforço esperado. Clique-duplo na nova estória de usuário. 

 
Figura 130 
Editando a nova estória de usuário 

 

8. Designe o novo item para o Brian Keller (o Product Owner da equipe Fabrikam Fiber), defina o 
estado para Approved, e defina um esforço inicial de ‘8’. Clique em Save and Close. 
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Figura 131 
Definindo uma nova estória de usuário e estimando o esforço 

 

Nota: Casa Equipe pode escolher definir o valor de esforço (Effort) como acharem melhor, 
usando pontos unitários de estória, horas, dias, número de refrigerantes, exigidos. O ponto 
aqui é que essa medida é relativa a outros itens de trabalho. Trabalho será quebrado em horas 
mais tarde. 

Nota: Uma abordagem de planejamento popular que ajuda a eliminar a preguiça em grupo é 
considerar a opinião de todos os membros com o conhecido planning poker. Para saber mais a 
respeito, leia http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker. 

 

9. Designe a nova estória de usuário para a iteração atual, Iteration 3, arrastando e soltando como 
mostrado a seguir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker
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Figura 132 
Designe a nova estória de usuário para a iteração atual 

 

Nota: Se você é um “purista Scrum”, você provavelmente está se lamentando com o fato de 
que nós acabamos de adicionar um novo trabalho a uma iteração em pleno voo. Embora isso 
seja algo que você nunca poderia fazer no mundo real, este é um atalho para os fins deste 
laboratório, a fim de simplificar o fluxo de trabalho e ainda mostrar-lhe todos os aspectos do 
gerenciamento de interface do projeto. Bem, isso foi o que o VP lhe disse. 

10. Observe o Iteration Path para o usuário novo da estória e certifique-se que está designado 
para Iteration 3 como se espera. Este usuário permanecerá no ‘Product Backlog’ até a tarefa 
haver sido completada. 

 

Figura 44 
Designando o usuário novo na iteração atual. 
 

11. Se você cometer um erro ao adicionar um Work item, ou se o Work item simplesmente não 
puder fazer parte do Backlog por qualquer motivo, você pode arrastá-lo para Recycle Bin. 
Arraste o item que você acabou de criar para Recycle Bin. Depois clique em Recycle Bin para 
ver seu conteúdo. 
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12. Agora ele contém apenas o item que você acabou de deletar. Felizmente você pode clicar com o 

botão direito no item e selecionar Restore para colocá-lo novamente onde ele pertence. 
Confirme a restauração quando o programa solicitar. 

 
13. Agora temos que retornar para a janela Backlog. Contudo, uma vez que você está no Recycle 

Bin, não há um caminho direto. Ainda bem que agora o TFS conta com uma variedade de 
keyboard shortcuts (atalhos de teclado) que torna a navegação rápida e o mais fácil possível. 
Pressione a tecla “?” (provavelmente Shift+/) no seu teclado para ver as opções disponíveis. 
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14. O atalho para o Backlog é a tecla l (em letra maiúscula “L”). Pressione-a agora para ir para lá. 

15. A visão do produto do Backlog também proporciona um gráfico de velocidade que mostra o 
acúmulo de trabalho que a equipe tem empreendido em cada Sprint, com o Sprint atual 
aparecendo abaixo para melhor diferenciar entre trabalho em progresso e trabalho 
completado. Clique no mini gráfico no canto superior direito para carregar a visualização mais 

ampla.  

Figura 45 
Localização do gráfico de velocidade 
 

16. Durante a Iteration 1, a equipe completou 35 Story points de esforço válido. Iteration 2 foi mais 
produtiva com 49 Story points completados. A iteração atual é representada por Iteration 3, e 
mostra que nós ainda não temos nenhum trabalho na situação Committed (Executadas). 
Lembre-se que esses Story points são relativos a medida de esforço que foi acordada pela 
equipe. 
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Figura 46 
Gráfico de velocidade mostrando o progresso no sentido da conclusão de estórias de usuários. 
 

17. Pressione a tecla Escape (Esc) para fechar o gráfico de velocidade. 

18. As visões dos resultados do Backlog também estão agrupadas em interações passadas, atuais e 
futuras em suas respectivas datas. Clique no projeto Iteration 3 para que possamos baixar 
trabalhos e atribuí-los para o membro da equipe apropriado. 

 
Figura 47 
Navegando para o Backlog atual 
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19. Antes de entrarmos em detalhes com o novo usuário da estória, vamos fazer um tour rápido 
por esta interação de visão de Backlog. Para começar, ela mostra todas as histórias dos usuários 
e as tarefas associadas que são atribuídas à interação selecionada, independentemente do 
estado. 

 
Figura 48 
Visão atual do Iteration Backlog  
 

20. Em um relance você pode ver que a interação atual corre dos dias 1 a 12 de julho, com quatro 
dias de trabalho restantes. Apenas para que a interação atual alcance a data, há um pequeno 
gráfico mostrando o Burndown do trabalho restante. 

 
Figura 49 
Gráfico Burndown  
 

21. Clique no gráfico Burndown para vê-lo. O gráfico mostra o trabalho restante ao longo da 
interação. Ele também provê ciência da Available Capacity (Capacidade Disponível) que pode 
ser aplicada para o trabalho (total de horas de trabalho restantes transversalmente aos 
recursos). 
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Figura 50 
Gráfico Burndown ampliado 
 

22. Pressione a tecla Escape para fechar o gráfico Burndown. 

 
  

Tarefa 3: Planejamento de Capacidade da Equipe 

1. Localize a barra Work (trabalho total) que mostra o quão próximo estamos da nossa capacidade 
de interação, baseados no total de Trabalho restante para as tarefas nesta interação e na 
capacidade total de nossa equipe. Parece que estamos ok agora, mas nós ainda não havíamos 
adicionado um novo usuário nas tarefas da equipe.  

 
Figura 51 
Trabalho restante total com a respectiva capacidade da equipe 
 

2. Selecione a guia Capacity para ver os detalhes da capacidade de equipe. 
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Figura 52 
Localização do link Capacity  
 

3. A vista da capacidade nos permite especificar o número de horas por dia que cada membro da 
equipe trabalhará neste projeto, dias de folga por membro de equipe e a capacidade global de 
dias de folga para a equipe. Essas configurações de capacidade se aplicam para a interação 
atual. Você pode optar por usar a coluna de atividade para descrever as disciplinas a quais cada 
membro da equipe é especializado. Quando as tarefas são realizadas e atividades também, 
pode-se fornecer outra visão através da capacidade da sua equipe determinar se, por exemplo, 
você tem pessoas o suficiente trabalhando na documentação de encontro com a demanda para 
esta interação. Por agora, deixe as configurações de capacidade sem modificações. 

 
Figura 53 
Configurações de capacidade de equipe 
 

4. Retorne para a janela Backlog para a iteração atual. 
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Figura 54 
Local da guia de Conteúdo 
 

5. Digamos que a decisão é feita para prosseguir com o compromisso para o novo item de 
trabalho. Retorne para a janela Iteration 3. Clique no botão com o símbolo ‘+’ à esquerda do 
novo usuário de estória para adicionar uma nova tarefa. Esta se tornará uma tarefa criança do 
usuário de estória e será usada para ajudar a descrever os detalhes da implementação 
necessários para completar esse usuário de estória. 

 
Figura 55 
Localização do botão usado para criar tarefas novas  
 

6. Para a nova tarefa, digite “Consume OData feed for weather alerts” como título, designando-o 
para Brian Keller, e configure Remaining Work para 8 horas. Clique em Save and Close. 
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Figura 56 
Criando uma tarefa nova 
 

7. Note que a tarefa nova foi adicionada como uma tarefa dependente do usuário de estória e que 
a barra global de team Work se tornou vermelha, indicando que temos muitas tarefas atribuída 
em nossa capacidade. 

 
Figura 57 
Captação Inserida 
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8. Isto aparece como se ainda não se estivesse trabalhando no bug, então este pode ser um bom 
candidato para reagendar para uma interação futura, então a equipe pode voltar ao curso dado 
ao seu trabalho carregado adicional. Arraste e solte o bug até Iteration 4 no lado esquerdo da 
janela. 

 
Figura 58 
Arrastando um trabalho para realocá-lo em uma interação diferente 
 

9. Olhe novamente para a barra Work para certificar-se que agora ela está verde. Isso significa que 
nós estamos de acordo com a capacidade atual de equipe. Só não fale ao VP, ou ele irá 
encontrar outra solicitação de alta prioridade para nós trabalharmos! 

 
Figura 59 
Trabalho remanescente para a interação atual dentro da capacidade de capacidade 
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Tarefa 4: Trabalhando com o Task Board 

1. Agora que nós terminamos o desmembramento do trabalho e atribuímos para os membros da 
equipe, vamos dar uma olhada no quadro de tarefas que será usado na próxima reunião de 
levantamento de equipe para relatar e registrar o progresso. Selecione a guia Board da Iteration 
3. 

 
Figura 60 
Task Board link 
 

2. Como padrão, o quadro de tarefas mostra todas as tarefas para a interação atual agrupadas por 
itens de Backlog do produto e por seu estado atual. Selecione e arraste a tarefa “Consume 
OData feed for weather alerts” para a coluna In Progress. 

 
Figura 61 
Selecione e arraste tarefas no quadro de tarefas para movê-las entre estados 
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Nota: O quadro de tarefas é afetado por permissões também. Isto não funcionará no interior desta 
máquina virtual, mas você poderia querer colocar agora em seu pedido um belo monitor touch-screen 
montado na parede que você tem desejado para sua equipe. 

Nota: Team Foundation Server 2015 introduziu diversas melhorias para os cartões mostrados por 
vistas em tarefas e Kanban, inclusive estilo, uso de avatars, e até mesmo um layout que responsivo 
baseado no tamanho do navegador. 

 

3. Clique uma vez no valor ‘8’ mostrado na tarefa “Consume OData feed for weather alerts” e 
mude o Trabalho remanescente para 5 para simular que Brian trabalhou na tarefa durante o 
dia. 

 
Figura 62 
Atualizando o trabalho remanescente para uma tarefa 
 

4. A nova tarefa de alta prioridade agora está com uma estimativa de 5 horas de trabalho para ser 
concluída. 
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Figura 63 
Quadro de tarefas 
 

5. Arraste e solte a tarefa intitulada “Create database for branch office location lookup” para a 
coluna Done para registrar aquela tarefa como completada. Note que o trabalho remanescente 
é automaticamente reduzido para 0. 

 
Figura 64 
Completando uma tarefa com o quadro de tarefas 
 

6. Repare que o gráfico Burndown no canto direito superior é atualizado automaticamente após 
você fazer mudanças no quadro de tarefas. Clique no gráfico Burndown e note que há cerca de 
15 horas de esforço restante a fim de completar o trabalho para a interação. 
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Figura 65 
Gráfico Burndown 
 

7. Feche o gráfico Burndown. 

8. Note que cada linha representando um item de trabalho mostra o desenrolar de horas 
remanescentes, o qual é a soma dos trabalhos remanescentes de todas as tarefas crianças. Ao 
acrescentar para aquela coluna que representa o status, temos um desenvolvimento de 
trabalho remanescente, dando-lhe uma boa ideia de quanto trabalho de equipe está 
funcionando ativamente agora. 
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Figura 66 
Quadro de tarefas mostrando desenrolar das horas 
 

9. O quadro de tarefas também é agrupado por membros de equipe. Selecione a opção Group by 
People no topo superior direito do quadro de tarefas 

 
Figura 67 
Quadro de tarefas por pessoas 
 

10. Esta visão facilita observar em que os membros da equipe estão trabalhando atualmente e 
quantas esforço resta para cada resíduo da interação atual. 
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Figura 68 
Agrupamento de tarefas por pessoas 
 

11. Clique em Backlog Items para retornar para a janela de Backlog de portfólio da equipe. 

 
Figura 69 
Visão de Backlog  
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Exercício 9: Gerenciamento de Portfolio Ágil 

Neste exercício, você irá aprender sobre algumas das capacidades ágeis de 

gerenciamento disponíveis no Team Foundation Server. Essas capacidades permitem 

organizações maiores a entenderem o escopo de trabalho através das diversas equipes e 

ver como este trabalho se desenrola em iniciativas mais amplas. Neste Exercício, você 

explorará como múltiplas equipes na Fabrikam Fiber podem colaborar juntos em 

funcionalidades. 

 

Tarefa 1: Configurando Hierarquia da Equipe e Áreas de Trabalho 

1. Vamos começar dando uma olhada no projeto Fabrikam Fiber de cima para baixo, de modo que 
seria tipicamente associado com a função de gerenciamento. 

2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da portal web. Ele abre as páginas de 
administração em uma guia nova.  

 
Figura 70 
Carregando o site de administração 
 

3. Navegue para o nó de projeto FabrikamFiber. 

 
Figura 71 
Navegue para nó de projeto 
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4. O projeto FabrikamFiber tem cinco equipes, com o Fabrikam Fiber Leadership Team atribuído 
como o projeto padrão. 

 
Figura 72 
Equipes de Fabrikam Fiber  
 

5. Selecione a guia Areas. 

 
Figura 73 
Guia Áreas  
 

6. A equipe de gerenciamento atualmente possui área Development e todas as subáreas. Isto dá-
lhes visibilidade para o Backlog de todas as equipes, mesmo para itens de trabalho que não 
estão mapeados para recursos. Opcionalmente, a equipe de gerenciamento também pode 
optar por não incluir subáreas, removendo assim os itens de trabalho de sua visão de produto 
Backlog tão logo eles são designados para uma das equipes. 
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Figura 74 
Configuração de Área para equipe de gerenciamento 
 

7. Selecione a guia Overview. 

 
Figura 75 
Aba Overview  
 

8. Clique em Fabrikam Fiber Database Team. 
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Figura 76 
 Link de Fabrikam Fiber Database Team 
 

9. Selecione a guia Areas. 

 
Figura 77 
Aba Áreas 
 

10. A Database team atualmente está configurada para ver os itens de trabalho a partir de apenas 
área de Desenvolvimento da raiz e subárea de Banco de Dados Team. Isto permite-lhes ver itens 
do Backlog criados pela equipe de gerenciamento e os que estão designados especificamente 
para sua equipe. Com este tipo de estrutura, cada equipe pode trabalhar independentemente 
no seu próprio Backlog, definido pelo seu caminho de área, sem relação com o trabalho de 
outra equipe. 
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Figura 78 
Configuração de Área para Database team 
 

11. Feche a guia administrativo no Internet Explorer para Retornar para a guia web portal browser. 

12. Na barra de navegação superior, selecione FabrikamFiber | Browse All. 
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13. Selecione o Fabrikam Fiber Leadership Team and Clique em Navigate. 

 
Figura 79 
Navegando para gerenciamento de equipe 
 

  

Tarefa 2: Gerenciamento de Portfolio 

1. Mude para o modo Backlog se necessário. 
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Figura 80 
Retornando para o modo Backlog  
 

2. A equipe de liderança pode ver os itens Backlog de a equipe, incluindo o status e interações 
programadas. 

 
Figura 81 
Itens Backlog para equipe de liderança 
 

3. O modo Backlog view também inclui a habilidade de alternar o display para mostrar os itens em 
progresso. Alterne para “In progress items” no canto superior direito do Backlog e note que os 
itens Committed não aparecem mais. Alterne novamente para ver os itens em progresso antes 
de prosseguir. 

 
Figura 82 
Local do link de mostrar e esconder os itens em progresso 
 

4. Note que os itens de trabalho in-progress não estão mais aparecendo. Alterne novamente para 
vista in-progress como estava antes. 
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Figura 83 
Localização do link de show/hide (mostrar/esconder) itens in-progress (em progresso) 
 

5. Clique em Features para ver as características do Backlog. 

 
Figura 84 
Visão de features Backlog 
 

6. Esta tela mostra as configurações de nível superior para o projeto. É possível expandir para os 
itens Backlog e mesmo as tarefas se desejado. Clique no botão Expand para expandir um nível. 

 
Figura 85 
Botão Expand (expandir) 
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Figura 86 
Visão Expandida  
 

7. Clique no botão Expand novamente para expandir em Tasks. 

 
Figura 87 
Tela expandida 
 

8. Também é possível associar novamente Work items selecionando e soltando as operações no 
portfólio Backlog view. Treine isso, arrastando um dos itens Product Backlog e soltando em 
outro. 
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Figura 88 
Associando novamente Work items usando selecionar e arrastar  
 

9. Note que isto moveu o Product Backlog Item bem como todas as Child Tasks. Selecione o 
Product Backlog Item de volta para sua configuração original. 

10. Os Child Work items sempre são mostrados para a equipe de liderança, independentemente de 
para qual equipe eles estão designados para ver isso mais claramente, vamos adicionar a tela 
Area Path. 

11. Clique em Column Opções. 

 
Figura 89 
Botão Column Opções (opções de coluna) 
 

12. Clique-duplo em Area Path das colunas disponíveis e então Clique em OK. 
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Figura 90 
Adicionar coluna Area Path  
 

 
Figura 91 
Adicionar coluna Area Path  
 

13. Se você observar a coluna area path para diferentes itens Backlog do produto, você pode ver 
que eles estão designados para equipes diferentes. A habilidade de expandir em vários Backlogs 
dá a equipe de gerenciamento um nível desejado da visão do desmembramento e 
implementação de recursos. 
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Figura 92 
Coluna area path mostrando equipes designadas. 
 

14. Agora, vamos observar como uma nova funcionalidade e então ligá-la a um Work item que será 
designada para uma das equipes ágeis. Crie uma funcionalidade nova intitulada “Reporting for 
technicians and services” e então Clique no botão Add. 

 
Figura 93 
Criando uma funcionalidade nova 
 

15. Clique no botão verde ‘+’ que está do lado esquerdo da Feature nova. 

 
Figura 94 
Adicionando PBI nova 
 

16. Crie um Product Backlog Item novo chamado “Modify databases to support on-demand 
reporting for technician activity”. Designe-o ao líder da equipe de banco de dados, Adam Barr. 
Posicione Area para a equipe Database para que isto seja mostrado em seu Backlog. 
Finalmente, Clique em Save and Close. 
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Figura 95 
Adicionando PBI nova 
 

Nota: No evento que você criou itens dentro do Backlog, você também pode facilmente 
mapeá-los para a atribuição-mãe por meio de permitir o mapeamento de atribuições, e então 
arrastar e soltar 
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17. Agora vamos carregar a portal web para o banco de dados da equipe.  Navegue para Fabrikam 
Fiber Database Team usando o mesmo tópico de navegação anterior. 

 
Figura 96 
Navegue para database team 
 

18. Agora você deve dar uma olhada no database team. 
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Figura 97 
Link Backlog Items  
 

19. Apesar desta equipe poder ver apenas seus itens de Backlog, eles também podem ver como 
estes Backlog items se encaixam num quadro maior. Alterne a opção Parents que atualmente 
está em Hide. 

 
Figura 98 
Alternando resolução de pai  
 

20. Note que a tela do Backlog agora mostra itens de funcionalidade pai. 

 
Figura 99 
Backlog mostrando funcionalidades pais 
 

21. Para obter uma visão mais completa do trabalho global da sua organização, a equipe do banco 
de dados também pode exibir o Features Backlog. Clique em Features. 
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Figura 100 
Backlog de Funcionalidades 
 

22. Clique no botão Expand duas vezes para expandir dois níveis dos recursos Backlog. Note que é 
fácil distinguir entre o trabalho no qual a equipe do banco de dados está contribuição para ou 
que lhes é atribuído, e o trabalho que é atribuído a outras equipes, olhando para a barra 
colorida. Se a barra não está preenchida significa que o trabalho é atribuído a uma equipe 
diferente. 

 
Figura 101 
Vista de trabalho atribuído para equipe vs outras equipes 
 

  

Exercício 10: Flexibilidade das Ferramentas Ágeis 

No Exercício anterior, você aprendeu sobre como Team Foundation Server pode ser 

dimensionado para atender às necessidades de equipes maiores que trabalham com 
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objetivos comuns. Esta abordagem requer que todos na organização usem o mesmo 

projeto da equipe dentro de Team Foundation Server e, portanto, o mesmo modelo de 

processo (que define o caminho dos itens de trabalho caminho e como seus fluxos de 

trabalho são definidos). Entendendo isso, a Microsoft começou a permitir equipes 

individuais de personalizar determinados aspectos de forma que possam gerenciar e 

controlar o seu trabalho sem a necessidade de mudanças centralizadas para os seus 

modelos de processo. 

Neste Exercício, você vai aprender mais sobre Kanban e como ele contribui para a 

flexibilidade do ágil toolset (conjunto de ferramentas). Você também aprenderá sobre 

Work item tagging (etiquetagem). Ambos recursos podem ser utilizados e 

personalizados independentemente por equipes diferentes, sem fazer alterações no 

modelo de processo implícito.  

 

Tarefa 1: Apresentando Ferramentas Kanban 

1. O Kanban Board foi apresentado pela primeira vez com o Team Foundation Server 2012 na 
atualização 1. Kanban é uma ferramenta de melhoria de processo que pode ser usado de modo 
incremental, independentemente da metodologia de desenvolvimento de software que você 
está usando atualmente. Ela auxilia com a otimização e controle do trabalho e ilustra a entrega 
de valor ao longo do tempo para as partes interessadas do projeto. Cada atraso tem a sua 
própria placa de Kanban, e cada equipe tem sua própria visão dela. 

2. Navegue para Fabrikam Fiber Devices Team. 
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Figura 102 
Navegando para Devices team 
 

3. Navegue para o Backlog Kanban Board para esta equipe. 

 

Figura 103 
Link de Kanban Board  
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4. O Kanban Board mostra os itens do Backlog de topo em todos os estados e iterações, 
permitindo-lhe mover itens por estados e definir limites do trabalho em andamento (WIP) para 
cada estado. Uma das principais razões para usar Kanban e limitar o trabalho em andamento é 
que ele ajuda a identificar gargalos no seu processo de desenvolvimento e minimizar o tempo 
de espera para novos recursos. Vamos dizer que a equipe de dispositivos não está entregando 
trabalho acabado tão rápido quanto desejado, e que se suspeita que o problema implícito pode 
ter a ver com a tomada de muitas tarefas ao mesmo tempo, no início de cada Sprint (e o sobre 
carregamento associado ao contexto de comutação). Se formos mais cuidadosos sobre o 
número de tarefas a que nos comprometemos, talvez possamos concentrar melhor os nossos 
esforços.  

5. Vamos diminuir o limite Work in Progress para o estado Committed para ver com o que Kanban 
se parece quando muito trabalho está atribuído de uma só vez. Neste momento, o limite é de 5 
itens. 

 
Figura 104 
Limite de WIP  
 

6. Clique no botão Configuration (no ícone de engrenagem) para abrir a janela Setting. 
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7. Selecione a guia Columns e clique na coluna Committed. Determine WIP Limit para “3” e clique 
em Save and close. 

 
Figura 105 
Configurando o limite de WIP 
 

8. No Kanban Board, cabeçalhos de coluna proverão uma indicação quando um limite de Work in 
Progress é excedido. Neste caso, a coluna Committed nos mostra que excedemos o limite. 

 
Figura 106 
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Limite WIP excedido 
 

Nota: Limites de Work in Progress fornecem feedback quando é apropriado, mas eles não impedem 
que uma equipe de assuma trabalho adicional. Você precisa verificar ativamente o Kanban Board, a fim 
de descobrir que você está excedendo os limites estabelecidos.  

 

9. Você também pode configurar os Kanban boards para mostrar (ou esconder) bugs quando 
desejado. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da janela para abrir uma 
página de administração em uma nova guia do navegador. 

 
10. Navegue para guia Settings do Fabrikam Fiber Devices Team e role para baixo até encontrar a 

seção Bugs. 
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Figura 107 
Configurações da Team 
 

11. Mude a opção de Bugs para “Bugs appear on o backlogs and boards with requirements”. 
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Figura 108 
Configurando bugs para aparecer nos modos backlogs e Board. 
 

12. Feche a guia settings para retornar para a janela Kanban Board da equipe e recarregar a página. 

13. Clique no botão New Item e então selecione Bug. 

Nota: Adicionar novos cartões e edição em linha são dois novos recursos do Team Foundation 
Server 2015. 

 
Figura 109 
Adicionando um direcionamento de bug novo no Kanban Board 
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14. Adicione um bug novo intitulado “Rendering artifacts on iPhone” e então Pressione Enter para 
salvar. 

 
Figura 110 
Adicionando um bug novo 
 

15. Você também pode reordenar a prioridade do Kanban Board. Na coluna Committed, arraste o 
fundo do cartão para o topo da coluna. 
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Figura 111 
Reordenando cartões 
 

16. O filtro no Kanban Board é outro recurso novo do Team Foundation Server 2015. Clique no 
botão Search e então pesquise por “technician”. 
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Figura 112 
Filtro de busca Kanban Board  
 

17. Limpe a caixa de busca. 

Nota: A nova coluna tem uma caixa de filtro de pesquisa adicional que só se aplica aos itens de 
trabalho no novo Estado, que é útil quando você deseja procurar algo de seu Backlog sem perder 
contexto de outros itens de trabalho. 

 

18. Vamos dizer que a equipe de dispositivos tenha decidido que querem adicionar em uma coluna 
que represente o trabalho que tenha sido testado em um dispositivo físico. Esta é a única 
equipe que desejaria manter o controle de tal estado, e eles podem facilmente adicionar isto a 
seus Kanban Board. 

19. Clique no botão settings. Aqui você pode adicionar, remover, deletar, e até mesmo renomear 
colunas para melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho de equipe. No entanto, vocês ainda 
estão sujeitos a restrições aplicadas pelo modelo de processo implícito, então você deve 
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mapear as colunas para os estados de item de trabalho válidos e respeitar as transições de 
estado de válidos. 

 
20. Navegue para a guia Columns e clique no botão + Column. Reordene a coluna nova para estar 

próxima da coluna Done e digite em Name “Device Tested”. 

 
Figura 113 
Adicionando uma coluna nova 

21. Você também pode modificar o que sua equipe considera ser mais significativo da coluna 
Definition of Done para cada Kanban. Isso ajudará as equipes a permanecerem na mesma 
página, mesmo que um item de trabalho possa ter sido transferido para o próximo estado. 
Desça até a parte inferior do formulário e defina ‘Definition of Done for this column using plain 
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text or Markdown’. Forneça a seguinte mensagem:  uma mensagem como “Has been tested on 
Android, Windows Phone, and iPhone” e então clique em Save and close. 

 
22. Sua nova coluna é agora aparece no seu quadro, e você pode clicar no ícone ajuda para ver 

Definition of Done. 

 
Figura 114 
Kanban Board mostrando personalizações para a equipe 
 

23. Kanban também auxilia adições de gráficos novos para a tela Backlog chamado Cumulative 
Flow Diagram. Clique no diagrama pequeno para abri-lo. 
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Figura 115 
Local do Diagrama Cumulative Flow 
 

24. O Cumulative Flow Diagram (CFD) mostra a quantidade de trabalho em vários estados ao longo 
do tempo para o grupo selecionado. O eixo horizontal mostra o prazo e o eixo vertical mostra o 
trabalho em andamento. 

 
Figura 116 
Cumulative Flow Diagram 

 

Nota: O CFD mostrada acima não representa necessariamente um cenário ideal onde uma equipe está 
fornecendo produção contínua. Mais tipicamente e, idealmente, você veria faixas de cores que 
representam todos os estados aumentar ao longo do tempo como o diagrama seguir: 
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25. Pressione a tecla Escape (Esc) para fechar o CFD. 

26. O Kanban Board tem uma grande quantidade de configurações excelentes e convenientes, 
projetados para adaptar-se à forma como a sua equipe trabalha. Reabra a caixa de diálogo 
settings utilizadas anteriormente. 

 
27. Navegue para o guia Fields. Aqui você pode configurar cada tipo de item de trabalho para 

mostrar o número de identificação, atribuições de campo, Esforço, Tags, ou outros campos que 
você deseje mostrar. Essas opções são configuradas por equipe, dando a cada equipa a 
flexibilidade necessária para gerir o seu próprio fluxo de trabalho. Selecione as opções Show ID 
e Show empty fields. 
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Figura 117 
Opções de configuração 

28. Alterne para a guia Bug e selecione as mesmas opções aqui também. Clique em Save and close 
para confirmar. 
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29. Agora, cada item de trabalho exibe seu ID, o que é muito útil se sua equipe os usa em 

discussões, em referências de código ou na documentação. 

 
30. Além disso, os campos vazios agora "mostrados" no cartão, que permite inicializara-los em 

linha. Localize o item criado anteriormente e atribua-o para Adam Barr.  
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31. O conceito de swim lanes também é uma novidade de 2015. Estas faixas horizontais podem ser 

adicionadas aos Kanban boards para favorecer a categorização dos trabalhos, com um uso 
comum para criar um "expedite" (expresso) para o trabalho de alta prioridade que precisa pular 
o fluxo de trabalho normal. Reabra a caixa de diálogo Configuration settings usadas 
anteriormente. 

 
32. O Kanban Board costuma ter apenas um swimlane como padrão, mas você pode adicionar o 

quanto quiser. Por exemplo, você pode usá-los para categorizar itens por gravidade (expressa, 
normal), departamentos, séries, e assim por diante. Navegue para a guia Swimlanes e adicione 
um novo swimlane chamado "Expedite". 
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Figura 118 
Adicionando swimlane novo 
 

33. Mude o nome de default lane para "Normal" e então clique em Save and close.  

 
Figura 119 
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Personalizando Swimlanes 
 

34. Torne expresso um dos itens de trabalho usando arrastar e soltar. 

 

Figura 120 
Arraste e solte os cartões para alterar Swimlanes 
 

35. Além da personalização do comportamento de bordo, as próprias caixas podem ser modificadas 
facilmente. Clique no botão do ícone settings para abrir uma caixa de diálogo de configuração. 

 
36. Selecione a guia Styles e clique em Styling rule. Defina o Name como "“High severity”. Esta 

regra irá mudar o estilo das caixas para bugs com alta severidade, a fim de torná-los mais fáceis 
de identificar. 
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37. Role para baixo para mudar a Card color para um vermelho forte e defina a primeira cláusula 

para “Severity = 1 – Critical”. Note que você precisará digitar manualmente o nome do campo 
de "Severity".  
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38. Selecione o Tag colors e defina uma regra de tag coloração para identificar facilmente todos as 
caixas com a tag "Windows Phone". Clique em Salve and close para continuar. 

 

39. Na placa, você pode ver agora que as tags de itens Backlog para "Windows Phone" estão na cor 
amarela e são fáceis de identificar. 

 
40. Localize o bug criado anteriormente e clique no botão de reticências e selecione Open. 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 147 DE 338 

 

 
41. Altere Severity para 1 – Critical e clique em Salve and close. 

 
42. Note que a caixa de bug agora está na cor vermelha para indicar sua gravidade crítica. 
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Tarefa 2: Priorização Kanban 

1. Como as caixas são reordenadas dentro de uma coluna no Kanban Board, suas prioridades 
relativas são ajustadas no Backlog. Selecione a guia Backlog e observe que o item de trabalho 
"Technician can see service tickets…" é priorizado acima de "“Technician can report busy/late…". 

 

2. Retorne à guia Board. Localize o item nº 216 e arraste-o acima do item nº 211. 

 
43. Agora com as caixas agora reordenadas no Board, retorne para a guia Backlog e observe que os 

itens de trabalho foram apropriadamente priorizados novamente, refletindo sua ordem no 
Board. Observe também que "Customer should see weather-related outages…" tem a 
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prioridade mais alta no Backlog. 

 

44. Retorne para a janela Board. Selecione, mas não solte a caixa "Customer should see weather-
related outages…" da coluna Approved / Committed. Note que ao movê-la verticalmente, as 
caixas existentes se movimentam para permitir que você o solte em qualquer lugar. Retorne e 
solte a caixa na coluna original Approved para que nenhuma alteração seja feita. 

 
45. Embora isso possa ser desejável em algumas equipes, outras equipes preferem priorização de 

itens Backlog para serem compelidos à execução a medida que as caixas são movidas entre 
colunas. Após isso, pode ser difícil de entender onde uma caixa está priorizada atualmente 
quando vocês progridem de estágio para estágio. Clique no ícone de settings para abrir uma 
caixa de diálogo de configuração. 
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46.  Selecione a guia Card reordering e selecione a segunda opção. Isso fará com que as caixas 

sejam colocadas no lugar apropriado em uma determinada coluna baseada em sua prioridade 
relativa ao Backlog. Note que ambas as opções têm amostra de animações para ilustrar cada 
comportamento. Clique em Save and close. 

 
47. Mais uma vez, arraste o cartão da coluna Approved sobre a coluna Committed. Note que, desta 

vez, as caixas da coluna de destino não se moveram. Prossiga e solte-a em qualquer lugar ao 
longo da coluna Committed e note que ela flui automaticamente para o topo, uma vez que tem 
a maior prioridade dos itens nessa coluna.  
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48. É importante notar que, enquanto essa configuração controla o comportamento de 

reordenação das caixas, quando uma caixa se move entre as colunas, você ainda pode 
facilmente reordenar cartões dentro de uma determinada coluna. Para obter informações 
adicionais sobre como usar o Kanban Board, por favor consulte “Kanban basics”. 
(https://www.visualstudio.com/docs/work/kanban/kanban-basics) 

 
  

Tarefa 3: Etiquetas de Work Item 

1. Work item tagging permite você categorizar facilmente as listas de consulta e de filtro de itens 
de trabalho. 

2. Navegue para Fabrikam Fiber Leadership Team. 

https://msdn.microsoft.com/Library/vs/alm/Work/kanban/kanban-basics


SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 152 DE 338 

 

 
Figura 121 
Navegando para equipe de gestão   
 

3. Navegue para a tela Backlog Items. 

 
Figura 122 
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Lista de Backlog 
 

4. Digamos que uma iniciativa de equipes entrelaçadas seja posta em prática para dar a um cliente 
com itens de trabalho de prioridade maior. Imagine também que o atraso produto é muito 
grande, tanto que ao pesquisar visualmente através de todos os títulos e atribuindo-lhes a 
Sprints e equipes tornou-se bastante demorado. Uma maneira de ajudar com isso é criar itens 
de trabalho etiquetas e então filtrar a lista de itens de trabalho. 

5. Note que um número de tags de item de trabalho já estão em vigor. 

 
Figura 123 
Backlog mostrando Work item tags 
 

6. Dê duplo-clique no item de trabalho intitulado "Customer should see weather-related outages 
on portal".  

7. Clique em Add… para adicionar uma tag. 

 
Figura 124 
Botão Add  
 

8. Digite o texto "Customer" e então clique em Salve and Close. 
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Figura 125 
Adicionando tag ‘Customer’ 
 

9. Repita o processo de marcação de quaisquer itens de trabalho que possam ser vistos pelo 
cliente. Você deve ter como resultado algo parecido com a tela a seguir, mas não há 
necessidade de combiná-lo com exatidão.  

Nota: Você pode criar consultas de item de trabalho que incluem tags. 
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Figura 126 
Novas etiquetas de item de trabalho New Work item tags 
 

10. Com as tags desejadas em seus devidos lugares, clique no botão Filter no canto superior direito 
da lista de Backlog.  

 
Figura 127 
Botão Filter  
 

11. Clique na tag Customer para filtrar apenas por essa tag. 

 
Figura 128 
Filtrando por tag item de trabalho 
 

12. Com este ponto de vista filtrada as equipes terão um tempo muito mais facilidade de encontrar 
os itens de trabalho no qual eles deveriam se concentrar em primeiro lugar. Note que esta 
filtragem também desabilita a capacidade de adicionar novos itens Backlog, desativa stack 
ranking e forecasting.  
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Figura 129 
Tela Backlog filtrado 
 

Nota: A filtragem adicional pode ser feita selecionando outra tag (se houver alguma neste subconjunto 
filtrado). Para remover o filtro, basta clicar mais uma vez no botão Filter. 

 
  

Exercício 11: Gráficos com Work Itens 

Neste Exercício, demonstraremos a capacidade de fazer gráficos de itens de trabalho do 

Team Foundation Server. Gráficos de item de trabalho permitem-no criar representações 

visuais dos dados de itens de trabalho do TFS consultados e retornados. Isso pode ser 

usado para ajudar a compreender melhor o estado dos projetos. 

 

Tarefa 1: Criando e compartilhando Gráficos de Work Item 

1. Navegue para Fabrikam Fiber Leadership Team (se necessário). 
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Figura 130 
Navegando para equipe de gerenciamento  
 

2. Vamos dizer que a equipe de gerenciamento Fabrikam Fiber gostaria de entender melhor como 
as tarefas são repartidas por usuário. Navegue para a seção de item de trabalho Queries da 
portal web. 

 
Figura 131 
Consulta de itens de trabalho queries 
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3. Uma vez que estes gráficos são baseados em itens de trabalho, primeiro precisamos definir uma 
consulta que irá retornar os dados que estamos interessados. Clique em New e selecione a 
opção New Query. 

 
Figura 132 
Criando uma nova consulta de item de trabalho 
 

4. A consulta padrão irá selecionar todos os itens de trabalho em todo o estado para o projeto 
atual. Queremos selecionar apenas tarefas, então modificaremos o valor da cláusula para o 
Item Type ser Task. 

 
Figura 133 
Consultando todas as tarefas 
 

5. Clique no botão Save Query As 

 
Figura 134 
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Salvando nova consulta.  
 

Nota: Gráficos de item de trabalho requerem a consulta associada para retornar uma lista rasa de 
itens de trabalho. 

 

6. Nomeie a consulta "All Tasks", selecione a pasta "Shared Queries", e então Clique em OK. 

 
Figura 135 
Nomeando uma consulta nova 
 

7. Selecione a guia Charts. 

 
Figura 136 
Link de Charts  
 

8. Primeiro, criaremos um gráfico mostrando as tarefas atribuídas por usuário. Clique em New 
Chart. 

 
Figura 137 
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Botão de gráfico novo 
 

9. Nomeie o gráfico "Tasks by User", Group by the (agrupo pelo) Assigned To, e então clique em 
OK. 

 
Figura 138 
Criação de gráfico de pizza novo 
 

10. Vamos criar mais um gráfico para ajudar a visualizar o progresso da tarefa para cada membro 
da equipe. Clique em New Chart mais uma vez.  

11. Selecione o tipo de gráfico Stacked Bar. Note que este tipo de gráfico requer que você 
especifique dois campos diferentes para as linhas e colunas. 
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Figura 139 
Criando um novo gráfico Stacked bar 
 

12. Nomeie o gráfico "Task State by User", selecione o Assigned To para o campo Rows, selecione 
o State para o campo Columns, e finalmente Clique em OK para criar o gráfico. 
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Figura 140 
Criando um gráfico Stacked bar novo 
 

 
Figura 141 
Novos gráficos de tarefas.  
 

13. Você pode adicionar as opções de agrupamento disponíveis, modificando a consulta de item de 
trabalho e adicionando em colunas de exibição adicionais. Selecione a guia de consulta Editor.  

 
Figura 142 
Link Editor  
 

14. Clique em Column Opções. 
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Figura 143 
Botão Column Opções 
 

15. Selecione Task para Type. 

 
Figura 144 
Filtrando para campos de Tarefa 
 

16. Dê duplo-clique na opção Área Path da lista de colunas disponíveis. 

 
Figura 145 
Selecionando o campo Área Path. 
 

17. Clique em OK. 
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Figura 146 
Selecionando o campo Área Path.   
 

18. Clique no botão Save.  

 
Figura 147 
Salvando consulta modificada.  
 

19. Selecione o link de Charts para retornar para a janela visão de gráficos e use suas habilidades de 
criação de gráficos para criar um gráfico de pizza que mostra tarefas agrupadas por campo Area 
Path. Nomeie o gráfico "Tasks by Team", selecione o campo Área Path para o campo Group By, 
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e, finalmente, clique em OK para criar o gráfico. Isto dá à equipe de gerenciamento uma ideia 
de como o trabalho é distribuído entre as equipes. 

 
Figura 148 
Criando novo gráfico de pizza.  
 

20. Estes gráficos leves também podem ser fixados a um painel. Clique no botão de gráfico em 
elipse Tasks by Team e selecione Add to Dashboard | Overview. Este painel é usado na home 
Page do projeto.  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 166 DE 338 

 

 
Figura 149 
Divisão de tarefas por equipe.  
 

21. Clique em Home para retornar à home Page da janela equipe de liderança e veja o gráfico 
fixado. 

 
Figura 150 
 Link home 
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Figura 151 
Home Page da equipe que mostra o gráfico fixado.  
 

Tarefa 2: Personalizando o Dashboard 

1. Você também pode personalizar um painel de controle clicando no botão Edit no canto inferior 
direito. Isso mudará o painel no modo de edição para Edit mode. Você precisa estar no modo de 
edição, para reorganizar as abas ou fazer alterações de configuração, o que elimina o risco de 
edições acidentais durante o uso normal. 
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2. Utilize os botões remove para limpar o painel um pouco. Não importa quais itens você remova.  

 
3. Você também pode adicionar facilmente novos itens para o painel de instrumentos clicando no 

botão Add Widget. Tente fazer isso agora. 
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4. Selecione o ícone Markdown e clique em Add. Este elemento permite que você exiba qualquer 

arquivo remarcação de seu depósito no painel. Como alternativa, você pode fornecer a 
remarcação manualmente. 

 
5. Localize o ícone Markdown no painel de instrumentos e clique no botão Edit. 
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6. Isto irá fornecer-lhe acesso a configurações de chave, tais como o tamanho do ícone, bem como 
a fonte do Markdown para exibir. Pressione Esc para cancelar.  

 
7. Clique no botão Manage Dashboards no canto superior direito da exibição. 
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8. Este diálogo fornece acesso a funcionalidade para gerenciar seu painel, incluindo a sua criação. 
Note que cada painel tem a opção Auto-refresh dashboard, o que é ótimo para situações em 
que você deseja exibir informações em áreas de equipe públicos, como em TVs grandes. 

 
9. Quando estiver satisfeito, clique no botão Close Edit Mode para aplicar todas as alterações.  

 
10. Você também pode criar abas adicionais para o seu painel de instrumentos afim de oferecer 

visões diferentes para o projeto. Clique no botão Add a new Dashboard para criar um novo 
painel.   

 
11. Entre com o nome "Quality" e pressione Enter. 
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12. Agora você tem vários guias do painel e pode editar e personalizar cada um usando o mesmo 
processo de antes. 

 

Nota: Depois de concluir este laboratório, a máquina virtual continuará a funcionar com a data e hora 
que foi definido para fins de demonstração no início deste laboratório. Não se esqueça de redefinir a 
máquina virtual ao seu original instantâneo / checkpoint depois de concluir este laboratório.  

 

Exercício 12: Apresentando Storyboard 

Neste Exercício, você vai aprender como usar o suplemento adicional do PowerPoint 

Storyboards para criar Storyboards de aplicação. Isto será realizado pela análise de um 

arquivo de Storyboard existente e adicionando em algumas lâminas de Storyboard 

adicionais para resolver uma história de usuário adicional 

Nota: A partir da versão 2015, PowerPoint Storyboarding está agora disponível gratuitamente e 
também está incluído com a edição comunitária. 

 

Tarefa 1: Criando um Storyboard vinculado à um Work Item 

1. Login como Julia Ilyiana (VSALM \ Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra o Internet Explorer na Barra de Tarefas e selecione Botão o TFS FF Portal na barra de 
favoritos na parte superior. 
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Figura 152 
Abrindo na portal web 
 

3. Localize o New Work item. Digite o título de “Service rep can view service ticket details from 
the dashboard” e selecione o tipo, como Product Backlog item. Clique em Create para criar.  

 
Figura 153 
Criação de nova PBI.  

 

4. Quando a caixa de diálogo abrir, clique em Salve para salvar (mas não feche) o item. 
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Figura 154 
Salvando o novo PBI  
 

5. Localize a guia Storyboards então clique em Start Storyboarding. 

 
Figura 155 
Link para a Storyboard novo 
 

6. Selecione o botão Allow quando solicitado.  
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Figura 156 
Abrindo Storyboard novo 
 

7. Neste Ponto, o novo Storyboard pode ser criado a partir do zero usando o poder do 
PowerPoint, incluindo as ferramentas encontradas no guia Storyboarding. Para os fins deste 
laboratório, no entanto, avançaremos para um Storyboard que já está em andamento. Feche a 
janela do PowerPoint sem salvar as alterações.  

8. Selecione o botão Link To.  

 
Figura 157 
Localização do botão Link To 
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9. Na janela Add Link, digite ou cole o seguinte URL:  

http://vsalm/FabrikamFiber/Shared%20Documents/FF%20Storyboard%20-%20Start.pptx 
 

10. Este URL é para um local do SharePoint que é acessível a todos os membros da equipe. 
Selecione o botão OK.  

 
Figura 158 
Vinculando o Storyboard existente. 
 

11. Dê duplo-clique no link Storyboard para abri-lo.  

 
Figura 159 
Abrindo Storyboard  
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12. Selecione Open quando solicitado pelo Internet Explorer.  

 
Figura 160 
Abrindo Storyboard  
 

13. Selecione o botão amarelo Enable Editing no topo da janela do PowerPoint.  

 
Figura 161 
Permitir a edição do arquivo de Storyboard.  
 

  

Tarefa 2: Criando Storyboards no PowerPoint 

1. Selecione o guia Storyboarding no topo da Janela do PowerPoint.  

 
Figura 162 
Visualização inicial do Storyboard no PowerPoint, mostrando a guia Storyboarding.  

 

Nota: Se você quisesse criar um novo Storyboard a partir do zero, você poderia fazê-lo simplesmente 
ao carregar PowerPoint e selecionando a opção “blank presentation”. Em seguida, use as ferramentas 
fornecidas na guia Storyboarding. 

 

2. Esses slides Storyboard mostram como a adição de Storyboards PowerPoint pode ser usada 
para criar mockups para web e aplicativos móveis. Você pode rapidamente aproveitar slides 
mestres e layouts diferentes para criar modelos reutilizáveis que estão configuradas parágrafo 
uma sua aplicação. Selecione o botão de layout para ver alguns layouts que estão disponíveis 
nesse arquivo Storyboards PowerPoint. 
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Figura 163 
Slide mestre e layouts 

 
Nota: Se você quiser fazer modificações para os layouts slide mestre, você iria fazê-lo 
selecionando o botão Edit a Layout da guia Storyboarding.  
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3. Pressione a tecla F5 para ver o Storyboard no modo de apresentação. Clique através dos slides 
com o mouse ou pressione a tecla de seta para a direita até que a apresentação esteja 
finalizada. Note que o Storyboard fornece a aparência de certas partes de uma aplicação web e 
um aplicativo do Windows Phone. As animações são usadas para mostrar como o usuário 
interage com o aplicativo. 

4. Agora vamos criar alguns Storyboards adicionais para site de intranet da Fabrikam Fiber, onde 
interface de empregados com dados de clientes e permissões de serviço. Ao criar Storyboards, 
ele pode ser útil para documentar cenários específicos que se traduzem em histórias de 
usuários para a equipe de desenvolvimento para implementar e testar.  

5. Exclua todos os slides existentes para que possamos concentrar-se na nova história do usuário 
(Pressione Ctrl-A seguido por delete). 

 
Figura 164 
Removendo todos os slides existentes 
 

6. Selecione o botão Novo menu Slide suspenso e escolha o layout "1 Default" do "Web Browser" 
slide mestre. Selecione o New Slide no menu suspenso and choose the “1_Default” layout from 
the “Web Browser” slide master. 
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Figura 165 
Criando um novo slide usando um slide mestre Creating a new slide using a slide master 
 

7. Dê uma olhada no novo slide Storyboard para ver tudo o que é fornecido pelo slide mestre. 
Todo o cromo para a aplicação web está lá, o que ajuda a manter as nossas lâminas de 
Storyboard olhar consistente.  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 181 DE 338 

 

 
Figura 166 
Novo slide usando o slide mestre selecionado New slide  
 

8. Note-se que o slide mestre também inclui alguns espaços reservados para o título e endereço 
da página web, que são editáveis. Modificar o espaço reservado “Web Page Title”, digitando 
"Dashboard" em vez disso. Este slide vai representar a página Painel, que é projetado para 
mostrar um pacote cumulativo de bilhetes, alertas e mensagens, e outras informações de toda 
a empresa. 
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Figura 167 
Modificando espaços reservados fornecidos pelo slide mestre 
 

9. Como um rápido aparte, carregue o site da intranet Fabrikam Fiber no Internet Explorer Clique 
em no botão FF Intranet na barra de favoritos (http://intranet.fabrikam.com). Isso carrega a 
página Dashboard. Dê uma olhada na interface do usuário mostrada aqui, para que possamos 
duplicar algumas das características nos Storyboards. 

Nota: Embora Storyboards normalmente precedem a execução, neste laboratório, você irá 
ocasionalmente se referem a ambos os Storyboards em desenvolvimento e do produto acabado, a fim 
de ajudar a acelerar a demonstração.  

 
Figura 168 
Visualização do painel de portal de intranet Fabrikam Fiber  
 

10. Voltar no PowerPoint, adicionar uma nova caixa de texto para o primeiro slide. 
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Figura 169 
Adicionando uma caixa de texto ao Slide 
 

11. Digite o texto "Dashboard" para a nova caixa de texto para criar o título para esta página e 
posicioná-lo como mostrado na imagem seguinte. Tornar o texto negrito, utilize o tamanho da 
fonte de 16, e selecione uma fonte de cor cinza. 

 
Figura 170 
Adicionando conteúdo ao slide de Storyboard  
 

12. Agora vamos criar um botão chamado "Criar Novo" abaixo do título do Dashboard. Selecione o 
botão de Storyboard formas a partir da guia Storyboarding para carregar o painel. 

 
Figura 171 
Abrir o painel do Storyboard Shapes 
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13. No painel Storyboard Shapes no lado da mão direita, "button" tipo na caixa de pesquisa para 
localizar a forma de botão. 

 
Figura 172 
Pesquisando na biblioteca de formas  
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14. Arraste e solte uma instância da forma de botão da categoria do Windows Apps para o slide, 
uma vez que se aproxima a forma dos botões existentes no site 

 
Figura 173 
Adicionando de formas para o Storyboard  
 

15. Imagine que Fabrikam Fiber tem uma diretriz de estilo UI no lugar que devemos aderir. Alterar o 
texto do padrão para "Create New", escolha uma fonte de cor branca e escolher uma cor 
laranja forma de preenchimento para combinar com o design necessário.  

 
Figura 174 
Modificando o novo visual botão  
 

16. Como você está Storyboard, você pode criar suas próprias formas de reutilizar mais tarde. 
Selecione o novo botão que você acabou de criar, selecione o botão Add to My Shapes e 
nomeie a nova forma Fabrikam Button. 

Nota: Certifique-se de que você selecione o bordo exterior da forma de botão (não a parte central), a 
fim de fazer a Adicionar aos Meus botões Shapes disponível. 
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Figura 175 
Criação de uma nova forma, reutilizável e adicioná-lo à nossa biblioteca  
 

17. Você pode importar e exportar formas para ajudar a construir uma biblioteca de Storyboard 
para sua equipe. Além disso, você pode encontrar mais formas on-line na galeria Visual Studio. 
Selecione o link "Localizar mais formas de Storyboard online" na parte inferior da janela do 
Storyboard Shapes 

 
Figura 176 
Navegação para mais formas de Storyboard  
 

18. Aqui você pode procurar formas adicionais de Storyboard, modelos e outros ativos. Por 
exemplo, há algumas formas para iPhone disponíveis na Microsoft.  
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Figura 177 
Navegação para mais formas de encenações  
 

19. Retorne para a janela Storyboard in PowerPoint. 

20. Às vezes você pode acelerar o processo de Storyboards com a reutilização de ativos existentes. 
Neste caso, vamos dar um recorte de tela do resto da página Painel existente, em vez de 
adicionar uma grade de dados real e manualmente preenchê-lo com dados. Em primeiro lugar, 
garantir que a janela do Internet Explorer atualmente mostrando o portal de intranet Fabrikam 
Fiber é visível e não minimizado. Em seguida, na guia Storyboarding do PowerPoint, selecione o 
Screenshot no menu suspensa e então selecione a opção de Screen Clipping. 
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Figura 178 
Usando um recorte de tela para acelerar Storyboards  
 

21.  Depois que o PowerPoint se minimizar e mostrar a página acinzentada do painel do Fabrikam 
Fiber, clique e segure o botão esquerdo do mouse no canto superior esquerdo do grid, e arraste 
até o canto inferior direito para incluir os Alertas de Rede, Mensagens, e assim por diante, e 
então finalmente solte o botão esquerdo do mouse e use para o Screen clipping. 
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Figura 179 
A seleção da região de clipe  
 

22. Volte ao PowerPoint, posicione e redimensione o recorte de tela para que ele se encaixe 
corretamente logo abaixo do botão Criar Novo. 
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Figura 180 
Posicionando o recorte de tela no Storyboard  
 

23. De volta ao cenário que estamos criando o Storyboards, imagine que o funcionário vê esse 
painel e está preocupado com um dos bilhetes que foi aberto por um longo tempo sem 
resolução ou escalações, então decide vê-lo clicando no número de referência. Isso deve, então, 
abrir a visão que mostra os detalhes do ticket de serviço. 
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Figura 181 
Localização de hiperlinks permissão de serviço  
 

24. Comece o Storyboard deste cenário através da criação de um novo slide usando o mesmo 
layout de antes. O novo slide deve ir para a direita após a primeira que você criou. 

 
Figura 182 
Criar outro slide usando o mesmo modelo  
 

25. Em seguida, adicione alguns detalhes falsos no bilhete (como mostrado na figura a seguir) 
utilizando as técnicas mostradas neste laboratório até agora. Além disso, fazer uso do Street 
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Map e formas de encenações e marcador de Mapa para ajudar a representar a localização da 
residência do cliente. 

Nota: Como alternativa, você pode carregar arquivo "FF Storyboard - Finish" do PowerPoint a partir 
dos da biblioteca de documentos compartilhados e então copiar / colar para economizar tempo 

 

 
Figura 183 
Segundo slide de Storyboard mostrando detalhes do ticket de serviço 
 

26. Quando estiver fazendo Storyboards no PowerPoint, você também pode construir uma 
representação para o fluxo de um aplicativo usando hiperlinks de formas. Selecione o primeiro 
slide que mostra o painel, então selecione a imagem que mostra o grid de tickets, e, finalmente, 
selecione o botão Hyperlink em formas, na guia Storyboarding. 

Nota: Se nós escolhemos para criar estes slides usando uma grid adequada a partir do menu 
Storyboard formas, em vez de um recorte de tela, que seria capaz de criar um link a partir de uma 
célula específica em seu lugar. 
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Figura 184 
Transformando um grid em um hiperlink 
 

27. Na janela Inserir Hyperlink, selecione a opção Place in This Document, escolha o Segundo slide, 
e então selecione OK para criar o link. 
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Figura 185 
Seleção do slide que o grid vai abrir 
 

28. Nós também podemos tirar proveito das animações do PowerPoint, a fim de melhorar a 
apresentação dos Storyboards. Retorne para o primeiro slide (se não estiver mais lá) e busque 
pela forma “mouse pointer” na janela de Storyboard Shapes. Arraste e largue uma instancia do 
ponteiro de mouse encima do slide. Essa forma será usada para representar o usuário clicando 
em um dos tickets do painel. 

 
Figura 186 
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Formato do ponteiro do mouse que será usado para simular a interação do usuário  
 

29. Faça o formato do ponteiro do mouse maior, de modo que seja mais fácil de ver.  

 
Figura 187 
Aumentando o tamanho ponteiro do mouse  
 

30. Na guia Animações, selecione a opção Adicionar Animação no menu suspenso e selecione a 
opção caminho personalizado perto da parte inferior (role para encontrá-lo). 
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Figura 188 
Animando a forma cursor do mouse com um caminho personalizado  
 

31. Use o mouse para desenhar um caminho do local atual da forma do ponteiro do mouse para um 
dos hyperlinks permissão de serviço (a grade é apenas uma imagem). Para fazer isso, mantenha 
pressionado o botão esquerdo do mouse para baixo perto a forma do ponteiro do mouse e 
desenhar uma linha para o hiperlink, soltando o botão do mouse e pressionando a tecla Esc 
quando terminar. 
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Figura 189 
Caminho resultante da forma do cursor do mouse 
 

32. Pressione Ctrl+S para salvar seu trabalho e volte ao portal do projeto no SharePoint. 

Nota: Embora este Storyboard já está vinculado a um item de trabalho, é possível ligar diretamente de 
dentro do PowerPoint usando o botão Storyboard Links.  

 
 

33. Pressione a tecla F5 para ver o Storyboard em modo de apresentação. Pressione a tecla de seta 
à direita para começar a animação do ponteiro do mouse. Quando alcançar o link do ticket de 
serviço, pressione a tecla de seta à direita para navegar para o Segundo slide. Pressione Escape 
quando terminar. 
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Exercício 13: Extraindo Feedback com Microsoft Feedback 

Client 

Neste Exercício, rápido você aprenderá sobre o novo cliente feedback. Durante o curso 

de desenvolvimento de software, é importante para capturar o feedback dos 

interessados no projeto (usuários finais, proprietários do produto, e assim por diante) 

para garantir que o progresso que a equipe está fazendo está a caminho de cumprir os 

requisitos que as partes interessadas têm em mente. Ele permite a captura de áudio, 

vídeo, imagens, e outros anexos para ser ligado a itens de trabalho de feedback do Team 

Foundation Server.  

Tarefa 1: Criando Pedidos de Feedback 

1. Log in como Annie, que é responsável por representar os interesses do cliente e a experiência 
do usuário. Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Para os nossos propósitos deste laboratório, vamos supor que gostaríamos de obter algum 
feedback sobre a capacidade do portal de intranet Fabrikam Fiber para editar registros de 
clientes. No Internet Explorer, carregue a portal web Fabrikam Fiber clicando no link TFS FF 
Portal na barra de favoritos. Embaixo do subtítulo Other Links, selecione o link Request 
feedback. 

 
Figura 190 
Iniciando uma solicitação de feedback  
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3. Na janela de Comentários sobre o Pedido, selecione Brian Keller como parte interessada para 
solicitar o feedback. Use a opção Aplicativo da Web e digite a URL para o site da intranet, 
http://intranet.fabrikam.com. Na caixa de texto logo abaixo da URL, forneça as instruções para 
acompanhar a aplicação web, "Por favor, use IE 9 ou superior". Insira o título no pedido de 
feedback "Por favor, forneça algum feedback sobre os registros de clientes atuais edição 
funcionalidade." Também forneça algumas instruções abaixo da caixa de texto do título, como 
"Vá para o portal de intranet, em Clique na ligação do cliente, em seguida, link Editar para 
qualquer cliente." 

 
Figura 191 
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Criando o pedido de feedback  
 

Nota: Você pode adicionar quantos itens de feedback quanto quiser clicando no link ‘Add feedback 
item’.  

 

4. Uma vez que o pedido de feedback esteja pronto para ser enviado, selecione o botão Enviar 
para enviar o e-mail para Brian. 

 
Figura 192 
Enviando e-mail com a solicitação de feedback  
 

  

Tarefa 2: Usando o Feedback Client 

1. Agora vamos simular Brian recebendo o e-mail e iniciando uma sessão de feedback com esse 
pedido. Abra uma janela do explorador e navegue para a pasta c:\inetpub\mailroot\drop. 
Encontre o e-mail mais recente e clique duas vezes para abri-lo no Outlook. Você pode precisar 
esperar um minute para que a mensagem de e-mail apareça. 

Nota: A VM que você está usando para este laboratório não tem um servidor de e-mail completo em 
execução. Portanto, vamos simular envio e recebimento de e-mail com este passo extra.  
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Figura 193 
Simulação do Brian recebendo o pedido de feedback  
 

2. Com o e-mail aberto no Outlook, selecione o link “Start your feedback session” para iniciar o 
Feedback Client. 
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Figura 194 
Iniciando sessão de feedback diretamente do e-mail  
 

3. Após o feedback do cliente iniciado, selecione o Link do aplicativo para carregar o portal de 
intranet Fabrikam Fiber.  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 203 DE 338 

 

 
Figura 195 
Iniciando a aplicação como instruído  
 

4. Selecione o botão Next para passar para a próxima etapa para fornecer o feedback solicitado.  
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Figura 196 
Selecionando o botão Avançar  
 

5. Siga as instruções fornecidas selecionando o link Customers para navegar para a tela Customers 
Page. 

 
Figura 197 
Navegando para Customers Page 
 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 205 DE 338 

 

6. Em seguida, selecione o link Edit para um dos clientes listados. 

 
Figura 198 
Editando detalhes do cliente 
 

7. Brian sabe que os registros de clientes contêm números de telefone e os usuários do portal de 
intranet Fabrikam Fiber comumente precisam atualizar esses números de telefone para os 
clientes que estão ligando a respeito do seu serviço. Aqui podemos ver que as telas de edição 
não nos permitem atualizar o campo do cliente.  
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Figura 199 
Visualizando a tela de edição do cliente  
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8. Na janela de Feedback Manager, digite algum feedback sobre este assunto, como "Precisamos 
oferecer uma forma de atualizar números de telefone do cliente." 

 
Figura 200 
Adicionando feedback 
 

9. Anexar uma imagem clicando no botão de Screenshot na janela do Feedback Manager.  
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Figura 201 
Botão Screenshot  
 

10. Por padrão, isso permitirá que você desenhe um retângulo para definir a região que você deseja 
capturar. Segure o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o mouse até realçar o 
formulário de registro do cliente inteiro (a partir do site na janela do Internet Explorer). Muitas 
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vezes, é útil para fornecer o máximo de contexto possível ao descrever um problema.  

 
Figura 202 
Screenshot adicionado ao feedback 
 

Nota: É fácil para anotar as imagens dando clique-duplo nas imagens do Feedback Client para carregá-
los na ferramenta configurada (MSPaint por padrão).  

 

11. Note que também é possível gravar vídeo e áudio, adicionar anexos de arquivos adicionais, e 
edite o texto de feedback usando recursos de texto ricos do Feedback Client.  
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Figura 203 
Métodos adicionais para fornecer feedback  
 

12. Digamos que, além do campo faltando, achamos que a tela de edição do cliente está boa. 
Classifique o item com 4/5 estrelas para fornecer a equipe algum feedback mensurável. 

 
Figura 204 
Avaliação do feedback baseado no pedido  
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13. Selecione o botão Next para passar para a parte de apresentação do feedback. 

 
Figura 205 
Terminando de inserir o feedback 
 

14. Revise o seu feedback e então selecione o Enviar e botão Fechar para terminar. 

 
Figura 206 
Enviando o feedback 
 

  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 212 DE 338 

 

Tarefa 3: Coletando e Atuando com Feedback 

1. Retorne para a janela da portal web do Fabrikam Fiber, navegue para a tela Home Page, e então 
selecione o título azul de Feedback na seção Team Favorites (você pode querer recarregar a 
página para ver o incremento do azulejo de Feedback).  

 
Figura 207 
Carregando a busca de Pedidos de feedback 
 

2. Localize a resposta feedback que acabou de ser criada. 

Nota: Devido a nossa simulação de fluxo de trabalho, a resposta de feedback será intitulada 
incorretamente porque estávamos Logado como Annie durante todo o laboratório. Imagine que o 
título do novo item de trabalho realmente lê "Resposta de Feedback de Brian Keller ..."  
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Figura 208 
Item de trabalho de Resposta de Feedback selecionado 
 

3. Dê Clique-duplo no item de trabalho de Resposta de Feedback para abri-lo. A guia notes é 
selecionada por padrão de modo que você possa ver o feedback direto. 

 
Figura 209 
Anotações na resposta de feedback 
 

4. Finalmente, selecione a guia All Links e note que este item de trabalho é dependente do Pedido 
de Feedback original que foi enviado por e-mail ao Brian. 
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Figura 210 
Respostas de feedback são automaticamente associados à solicitação original  
 

5. Com base no feedback recebido, a equipe pode, então, criar itens de trabalho adicionais, 
conforme necessário, a fim de agir sobre o feedback. Selecione o botão New Linked Work Item. 

 
Figura 211 
Feedback levando à um novo trabalho 
 

6. Vá com o tipo de item de trabalho padrão de Bug, e fornecer um título “No Customer phone 
number field for updates. ” Selecione o botão OK. 
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Figura 212 
Criando novo bug ligado ao feedback 
 

7. Selecione Salvar e fechar e observe o indivíduo que é atribuído ao bug terá o contexto de 
retorno associada a ele ligado para referência. 
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Figura 213 
Criando novo bug ligada ao feedback  

Exercício 14: Colaboração no Team Room 

Neste exercício, você irá aprender sobre a funcionalidade do Team Room no Team 

Foundation Server 2015 (e visualstudio.com). Team Rooms proporcionam um espaço de 

colaboração durável onde membros podem conversar e ver eventos pertinentes, 

permitindo que permaneçam em contato livre durante seu dia de trabalho. 

 

Tarefa 1: Apresentação do Team Rooms 

1. Faça log in como Julia Ilyiana (VSALM\Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra Internet Explorer na barra de tarefas e clique no botão TFS Portal na barra de favoritos na 
parte superior. 
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Figura 214 
Abra no local de acesso ao portal da equipe 
 

Nota: Há também um link Portal Web na janela Team Explorer no Visual Studio.  

 
 

3. Clique no link Rooms e navegue para o Default Team Room. Se esse Room não carregar 
automaticamente, clique no link Default Team Room link embaixo do nó do DefaultCollection. 

 
Figura 215 
Navegando para o Team Room 
 

Nota: Há também um azulejo de Team Room na página inicial de cada projeto.  
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4. Este Team Room foi criado automaticamente para o projeto chamado Padrão, daí o nome 
"Default Team Room". No lado esquerdo é o painel Team Explorer, que você pode usar para 
navegar entre as salas de equipe e realizar algumas capacidades administrativas. No lado direito 
é o Team Room selecionado mostrando as mensagens gravadas e atividades para o dia atual.  
 

 
Figura 216 
Team Room padrão  
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5. Como o conteúdo do Team Room é persistente, os membros da equipe podem voltar no tempo 
para ver o que aconteceu enquanto eles estavam fora do trabalho. Clique na seta para a 
esquerda da data atual.  

 
Figura 217 
Selecionando dia anterior na sala da equipe  
 

6. Parece que nós não perdemos nada importante na sala de equipe, então podemos retornar 
para a data atual Janela clicando no link Live. 

 
Figura 218 
Voltando à sala da equipe ao vivo  
 

  

Tarefa 2: Menções e Links no Team Room 

1. Agora vamos dar uma olhada em alguns dos tipos de menções e links que podem ser inseridos 
via chat do Team Room. O primeiro tipo é a menção membro da equipe, que pode ser inserido 
em qualquer lugar digitando o símbolo "@" seguido pelo nome. Como Julia, tente fazer isso, 
digitando "bom dia @" na caixa de texto na parte inferior da janela. Note-se que a lista de 
membros da sala é apresentada assim que você digita o símbolo "@".  
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Figura 219 
Criando menção de membro da equipe  
 

2. Continue digitando ‘Brian Keller’ ou selecione seu nome na lista e então Pressione Enter. 

 
Figura 220 
Menção do membro da equipe (vista do membro da equipe não-alvo) 
 

3. Antes de seguir em frente, vamos conectar um outro membro da equipe ligada à sala usando 
desktop remoto. Na nova janela de desktop remoto, faça o Login com o nome de usuário 
"VSALM\Brian" e senha "P2ssw0rd". Uma vez conectado e Logado, navegue para a tela padrão 
de Team Room como fez anteriormente.  
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Nota: Você também pode RDP para 'localhost' de dentro do próprio VM.  

 

4. Note que a visão de Brian da mensagem de Julia é processada de modo diferente do que para 
outros, uma vez que ele era a pessoa abordada.  
 

 
Figura 221 
Menção membro da equipe (vista do membro da equipe de destino)  
 

5. Outro tipo de menção pode ser usado para fazer referência a itens de trabalho do projeto. 
Como Julia, adicione uma mensagem à equipe que menciona item de trabalho # 1.  

 
Figura 222 
Criando menção sobre item de trabalho 
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6. Clique no link de item de trabalho a partir da sala de chat da equipe para ver que ele está 
relacionado ao item de trabalho especificado.  

 
Figura 223 
Hiperlink do item de trabalho 
 

 
Figura 224 
Tela do item de trabalho abre em uma nova guia do navegador  
 

7. Feche a guia mostrando o item de trabalho e retorne para a janela de bate-papo do team 
Room.  
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8. Alguns outros padrões de renderização como links incluem Url, caminhos de rede UNC, e 
endereços de e-mail. 

 
Figura 225 
Outros tipos de links 
 

  

Tarefa 3: Eventos do Team Room 

1. Outra característica fundamental das salas de equipe é que vários eventos podem ser 
selecionados e configurados para alimentar automaticamente informações adicionais, 
proporcionando assim um contexto adicional para as discussões da equipe ativa e históricos. 
Manage events… no Default Team Room. 

 
Figura 226 
Gerenciar eventos sala de equipe 
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2. Os Eventos de configuração para a Sala Padrão da Equipe que aparecem mostram quatro 
opções diferentes, Conclusão do Build, alterações de código, atualizações de item de trabalho e 
revisões de código. Eventos de Conclusão de Build podem ser configurados para aparecer 
sempre que um build for concluído.  
 

 
Figura 227 
Configurando eventos de conclusão de Build 
 

3. Clique na guia de alterações no código. Estes eventos podem ser configurados para aparecer 
sempre em cada check-in de código em projetos selecionados.  
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Figura 228 
Configurando eventos de alteração de código  
 

4. Clique na guia Work Item Updates (Atualizações de item de trabalho). Estes eventos podem ser 
configurados para aparecer sempre que um item de trabalho é criado ou um item de trabalho 
existente tem o estado ou designação alterado. Vamos definir este evento, clicando a caixa de 
seleção ao lado do projeto padrão e então clicando em Salve and Close para usar as opções 
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padrão.  

 
Figura 229 
Configurando eventos de atualização de itens de trabalho  
 

5. Navegue para o item de trabalho # 1 na portal web do TFS clicando no link na janela de bate-
papo do Team Room Padrão.  
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Figura 230 
Hyperlink to Work item 
 

6. Alterar o item de trabalho a partir do estado de New para Approved (Nova para Aprovado) e 
então clique em Salvar. 

 
Figura 231 
Atualizando o estado do item de trabalho  
 

7. Retorne para a Janela Padrão do Team Room e note que um evento é gerado na janela de chat 
que descreve a transição de estado. Ele só deve demorar um momento para ele aparecer, mas 
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você também pode atualizar a página depois de alguns minutos, se necessário.  

 
Figura 232 
Notificação de atualização item de trabalho  
 

8. A funcionalidade de Sala da Equipe foi concebida com extensibilidade em mente, de modo que 
permitirá que as equipes de desenvolvimento adicionem eventos personalizados e clientes no 
futuro. Se você estiver interessado em aprender mais sobre este extensibilidade, leia Team 
Rooms REST API (https://www.visualstudio.com/en-us/docs/integrate/api/chat/overview) para 
maiores informações. 

  

Exercício 15: Comentários Leves de Código 

Neste exercício, você irá aprender sobre a funcionalidade de Comentários Lightweight 

Code Comment (introduzida pela primeira vez no Team Foundation Server 2013), que 

permite que os membros da equipe comentem o código. Isso permite conversas 

interativas ou em fuso-horários diferentes sobre o código, todas em uma experiência em 

linha, no navegador. 

1. Log in como Julia Ilyiana (VSALM\Julia) se já não o tiver feito. Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra o Internet Explorer na barra de tarefas and clique no botão TFS FF Portal na barra de 
favoritos na parte superior. 

https://www.visualstudio.com/en-us/docs/integrate/api/chat/overview
https://www.visualstudio.com/en-us/docs/integrate/api/chat/overview
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Figura 233 
Abrindo a web acesso 
 

3. Clique no separador de código. Clique na guia Code. 

 
Figura 234 
Navegando para o Código 
 

4. Clique no separador Changesets. Comentários de código leves pode ser aplicado a ambos os 
Changesets e Shelvesets.  

 
Figura 235 
Navegando para Changesets 
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5. Carregue o changeset 47 inserindo "47" na caixa de pesquisa de alterações e Pressionando 
Enter. 

 
Figura 236 
Link de Changeset  
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6. Este conjunto de alterações contém duas edições de arquivo, com as mudanças destacadas no 
visualizador diff. 

 
Figura 237 
Visualizador Diff mostrando edições de arquivo 
 

7. Clique no botão Add Comment (Adicionar) para adicionar um comentário para o conjunto de 
alterações. 

 
Figura 238 
Localização do botão Comentário 
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8. Insira um comentário como “What was the reason for changing the connection strings? ” 
Pressione Enter quando terminar.

 
Figura 239 
Adicionando comentário a changeset  
 

9. Para comentar sobre um arquivo específico, clique no link do Web.config para carregar essa 
edição específica. 

 
Figura 240 
Carregando visualizador de comparação para uma edição específica  
 

10. Clique no botão Add Comment. 
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Figura 241 
Local do botão de Adicionar comentário 
 

11. Adicione um breve comentário de sua escolha. 

Figura 242 
Comentário adicionado a uma edição específica 
 

12. Mova o cursor do mouse sobre as linhas do arquivo e observe que o mesmo botão Add 
Comment (Adicionar comentário) aparece na margem. Vá em frente e clique no botão 
mantendo o cursor do mouse sobre uma das linhas para adicionar um comentário de linha de 
sua escolha. 
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Figura 243 
Adicionando uma linha de comentário  
 

 
Figura 244 
Exemplo de resultado de adição de linha de comentário 
 

Nota: Você ainda pode destacar partes de uma frase e comentá-los, se desejar.  
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13. Conectar-se à VM como Brian usando o mesmo método que você escolher no Exercício 1, e 
então navegue para a changeset 47 na portal web Fabrikam Fiber. Observe que você pode ver 
os comentários deixados por Julia. 

 
Figura 245 
Visualizando comentários deixados por Julia (como Brian)  
 

14. Clique em responder dentro do primeiro comentário de Julia e deixe uma resposta à sua 
pergunta. 
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Figura 246 
Respondendo a Julia (como Brian) 
 

 
Figura 247 
Resultado de responder a Julia (como Brian) 

  

Exercício 16: CodeLens 

Neste exercício, você irá aprender sobre a funcionalidade de CodeLens que foi 

introduzida pela primeira vez no Visual Studio 2013 e Team Foundation Server 2013 e 

fornece introspecção de código sobre as classes, métodos e propriedades diretamente 

dentro do editor de código. 

1. Log in como Julia Ilyiana (VSALM\Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 
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2. Abra o Visual Studio 2015 na barra de tarefas. 

3. No Team Explorer – Home, clique-duplo na primeira solução listada, 
“FabrikamFiber.CallCenter.sln”. 

 
Figura 248 
Carregando a solução Fabrikam Fiber Call Center  
 

4. No Solution Explorer, expanda a pasta FabrikamFiber.Web | Controllers e clique-duplo em 
CustomersController.cs para abrir. 
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Figura 249 
Abrindo CustomersController.cs 
 

5. Após carregar o arquivo CustomersController.cs no editor de código, note que tanto a classe e 
seus métodos de mostrar uma única linha de indicadores. Estes indicadores são destinados a 
fornecer aos desenvolvedores um tipo de HUD (Heads-up-display) - com informações sobre 
como o código está sendo usado, testado e alterado.  

Nota: CodeLens está disponível apenas para código gerenciado.  
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Figura 250 
Indicadores CodeLens  
 

6. Role para baixo para localizar o método Create que leva um objeto cliente como um parâmetro, 
e então clique no indicador de referências. Isso mostra outras referências de código para este 
método.  

 
Figura 251 
Indicador de Referências 
 

Nota: Você também pode manter pressionada a tecla Alt e pressione a tecla do número 
mostrado acima cada indicador como um atalho. 
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7. Se você fosse dar clique-duplo em uma das referências, você seria levado para o local 
especificado no código. Ao invés disso, pressione a tecla Escape. 
 

8. Clique no indicador Timeline acima do mesmo método Create (Criar) como antes. Note que 
antes clica-lo, você pode ver quem fez a alteração mais recente.  
 

 
Figura 252 
Indicador de Autor  
 

9. Clique no indicador Authors & Changes (Autores & Alterações) para visualizar todos os autores, 
descrições de revisão, e datas.

 
Figura 253 
CodeLens de Autor  

10. Clique com o Botão em Direito em uma das linhas exibidas no indicador estendido de 
Alterações. Note que você pode escolher para ver o diff, ver os detalhes do changeset, 
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acompanhar o changeset, obter esta versão, ou até mesmo enviar e-mail para o autor. 

 
Figura 254 
Opções adicionais para indicador  
 

11. Pressione a tecla Escape. 

12. Pressione Ctrl + Shift + B para construir a solução (build). 

13. Clique no indicador Tested By (Testado por) mostrado acima o método Create. Esta lente 
mostra atualmente que os testes associados não foram executados.  

 
Figura 255 
Indicador de Testado Por 
 

14. Clique em Run All (Executar Tudo) para executar os testes. 

 
Figura 256 
Executando todos os testes associados com o método Create 
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15. Parece que um dos testes falharam, então clique no indicador Tested By (testado por), mais 
uma vez para ver qual o teste está causando um problema. 

 
Figura 257 
Indicador de testado por mostrando o teste que falhou 
 

16. Vamos dar uma olhada no próprio teste para determinar se a correção deve acontecer lá ou no 
método Create sendo testado. Clique-duplo no teste CreateNullCustomer para navegar para a 
tela de definição.  

 
Figura 258 
Navegando para o código fonte de teste 
 

17. Depois de olhar o teste CreateNullCustomer, podemos ver que ele está esperando um 
ArgumentNullException para ser jogado quando o método Create é chamado com um 
parâmetro nulo. Note-se que há também um indicador de status de teste mostrado ao lado do 
próprio método de teste.  

 
Figura 259 
Método de teste mostrando indicador de resultado do teste mais recente 
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18. Selecione o indicador mostrando o teste que falhou CreateNullCustomer para conseguiu ver 
um resumo das informações adicionais.  

 
Figura 260 
Visualizando o resumo do resultado de teste  
 

19. Jogando esta exceção parece ser uma expectativa razoável, então vamos em frente e fazer a 
correção no método Create. Volte para CustomersController.cs e adicione o seguinte código no 
início do método Create que leva um parâmetro Cliente.  

C# 
if (customer == null) 

{ throw new System.ArgumentNullException("customer"); } 
 

 
Figura 261 
Consertando o método Create 
 

20. Com a correção no lugar, clique no indicador Tested By, clique uma vez no teste 
CreateNullCustomer e, então, Run para executar novamente o teste que falhou.  
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Figura 262 
Executando testes novamente 
 

21. Todos os testes que fazem referência ao método Create vão passar. 

 
Figura 263 
Todos os testes que passam  
 

Nota: Com todos os testes de passagem, nada se destaca visualmente na linha do indicador CodeLens. 
Isto demonstra uma das metas de CodeLens - para fornecer informações úteis, sem ficar no caminho 
ou ser perturbador. No entanto, o recurso pode ser personalizado ou mesmo desligado em Tools | 
Opções (Ferramentas | Opções) se desejar.  
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22. Como uma nota final, CodeLens também dá suporte a um número de indicadores do repositório 
Git também. Isso inclui indicadores de autor, mudanças e item de trabalho que funcionam de 
forma muito similar ao seu paralelo do Team Foundation Version Control. Diferente do suporte 
de CodeLens para TFVC, CodeLens para Git é computada completamente do lado do cliente. 
Isso significa que você pode usar essa funcionalidade para qualquer repositório seja local, 
clonado do Git TFS, clonado do GitHub ou qualquer outra fonte Git. 
 

Exercício 17: Gerenciamento contínuo de Lançamentos 

Neste Exercício, você usará os recursos do Team Foundation Server de gerenciamento de 

deployments para produzir uma solução de implementação automatizada. Este Exercício 

terá um aplicativo corporativo existente e automatizar sua implantação em ambiente de 

testes da equipe de desenvolvimento após cada check-in de código fonte.  

Tarefa 1: Configurando um build contínuo 

1. Log in como Brian Keller (VSALM\Brian). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra o Internet Explorer. 

3. Navegue para o TFS FF Portal usando o favorito na parte superior do navegador.  

 
4. Clique na guia de Code. 

 
5. Você pode facilmente editar arquivos no servidor e vê-los a partir do navegador, que é ótimo 

para situações em que você só precisa fazer pequenos ajustes. Você virá voltar para esta guia 
em etapas futuras, então deixe-a aberta enquanto você se move para a frente.  
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6. Clique com o Botão Direito na guia Build e selecione Open in new tab. (abrir em nova aba) para 
abrir uma nova guia para exibir as compilações. Você está indo para frente e para trás entre as 
partes do TFS, mantendo assim estas guias separadas abertas irão tornar as coisas mais fáceis 
que você vá junto. Após a guia é aberta, clique nela.  
 

 
7. Clique em no botão Create new build Definition a partir do painel de navegação à esquerda. 

 

8. Selecione o modelo do Visual Studio e Clique em Next Avançar.

 

9. As configurações padrão estão muito bem aqui, então basta marcar a caixa para permitir a 
integração contínua e clicar em Create (Criar).  
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10. Selecione a guia Repository e atualize os mapeamentos de modo que ambos usar o ramo 

“$/FabrikamFiber/Dev”.  

 
11. Retorne para a janela Build e selecione o passo Visual Studio Build. Defina os argumentos 

MSBuild com o texto a seguir. 

/p:OutDir=$(build.stagingDirectory) 
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12. Remova o teste do Visual Studio e Index Sources & Publish Symbols (Fontes de indexação & 

símbolos de publicação) do processo. 

 
13. Clique em Save. 
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14. Defina o nome para “Fabrikam Development CI” e Clique em OK. 

 

15. Retorne para a guia do navegador que está aberta no hub Code (Código).  

16. Navegue para o caminho a seguir para abrir o arquivo de layout compartilhado para apresentar 
um layout consistente ao site.  

$/FabrikamFiber/Dev/FabrikamFiber.CallCenter/FabrikamFiber.Web/Views/Shared/_L
ayout.cshtml 

 
17. Clique em Editar para permitir a edição diretamente no navegador. 

 
18. Localize o texto "Suporte" dentro de uma tag H2. Altere-o para "Apoio v2.0" e Clique no ícone 

Save para fazer o check-in da mudança. Este check-in irá invocar uma compilação agora que a 
integração de build contínua foi habilitada. 

 

19. Mudar de Volta para a guia do navegador com as compilações.  
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20. Selecione a guia Queued fila para ver compilações que ainda não tenham completado. A 
definição de compilação CI (integração contínua) criada anteriormente deve ter pego a 
alteração de código e deu início a uma nova construção.  

 
21. Você não precisa esperar para a compilação para concluir para passar para a próxima etapa.  

Tarefa 2: Criando um lançamento contínuo 

1. Agora que há uma compilação automática que ocorre quando alterações são feitas em check-
in, é hora de configurar um lançamento contínuo de modo a que esta nova compilação pode 
fazer o seu caminho para as partes interessadas. Clique com o Botão Direito na guia de Release 
(lançamento) e selecione Open in new tab (Abrir na nova guia). Agora você deve ter três abas 
abertas: Código, Build e Release.  
 

 

2. Para criar o seu primeiro lançamento, Grupo Fechado em no link aqui como mostrado abaixo.  

 
3. Comece com uma definição vazia e Clique em OK. 
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4. Digite "Fabrikam Release" como o nome da versão e Pressione Enter. 

 

5. O próximo passo é ligar esta versão com uma definição de compilação. Clique em Link para 
uma definição de compilação para selecionar um. 

 

6. A definição CI compilação criada anteriormente deve ser a opção padrão, mas selecione se não 
estiver selecionada. Clique em Link para Confirmar. 

 
7. O objetivo deste processo de liberação é pegar uma compilação concluída e implantá-lo em um 

ambiente de destino. Para automatizar isso, selecione a guia de Triggers (Gatilhos) e selecione a 
opção Continuous Deployment com Fabrikam Development CI. Note que esta configuração 
apenas indica quando o processo de liberação foi iniciado e na verdade não indicam quando ou 
como qualquer trabalho real é feito. Isso será configurado para cada ambiente.  
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8. Clique na guia Environments (Ambientes). Por padrão, há somente um ambiente, que você vai 

mudar o nome para "Dev". Isto irá representar o ambiente "Dev" utilizado pela equipe de 
desenvolvimento durante o desenvolvimento.  

 
9. A primeira coisa que você precisa fazer com este ambiente é indicar as condições em que ela 

será implementada. Clique no botão reticências na caixa do ambiente e selecionar as condições 
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de implantação. 

  

10. Sob Trigger, selecione After release creation para indicar que deseja que este processo de 
implantação inicie após o lançamento ser criado (que será o resultado da compilação, conforme 
configurado anteriormente). Clique em OK Para Confirmar.  

 
11. Agora que as configurações básicas do ambiente têm sido definidas, é hora de configurar 

exatamente como uma liberação é implantada. Isto é feito através de uma série de tarefas que 
envolvem qualquer processo que você precisa para começar o trabalho feito. O ambiente de 
"Dev" é bastante simples, uma vez que apenas envolve a cópia de pastas a partir da pasta de 
compilação para um diretório configurado para ser usado pelo IIS (que passa a ser na mesma 
máquina, neste cenário de laboratório). Clique em Add Tasks (Adicionar tarefas) para selecionar 
quais tarefas deste processo de implantação usará. 
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12. Sob a guia Utility, Clique em Add (Adicionar) a partir Copy Files (Copiar arquivos) para adicionar 

uma dessas tarefas para o fluxo de trabalho. Note que você pode adicionar uma variedade de 
tarefas para o processo, por isso que o diálogo não fechar depois de clicar em Adicionar. Em vez 
disso, apenas clique em uma vez e então Clique em Fechar para Retorne para a janela principal.  

 
13. Existem três cenários principais para a tarefa copiar arquivos. Primeiro, defina a pasta de 

origem para o caminho a seguir. $(System.DefaultWorkingDirectory)/Fabrikam 
Development CI/drop/_PublishedWebSites/FabrikamFiber.Web 

14. Em seguida, defina uma pasta de destino para o caminho a seguir. 
c:\FabrikamRM\WebSite\DEV 
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15. Finalmente, expanda avançado e selecione o Sobrescrever para indicar que não há problema 
em substituir arquivos existentes no destino.  

 
16. Agora que este processo foi configurado, clique em Save.  

 
17. Abra uma nova guia do navegador e navegue para o site do Fabrikam Fiber Dev. Note que o 

texto "Suporte" ainda é apenas "Suporte" porque as mudanças mais recentes foram feitas 
check-in e build, mas não implantado.  

 
18. Alterne para a guia de navegador aberta na página (provavelmente o segundo) Build.  
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19. Clique em Queue Build (Fila de Build). Note que você poderia fazer outra alteração no código 
fonte e feito check-in, mas este processo economiza tempo. 

 
20. Aceite os padrões e Clique em OK. Accept the defaults and Clique em OK. 

 
21. Mudar para a guia do navegador aberta nos lançamentos.  

22. Clique no link Releases para ver o histórico de lançamento. 

 
23. Se não houver lançamentos na vista, atualizar o navegador a cada poucos segundos (ou 

pressione o botão Atualizar na interface do usuário). A construção deve ser concluída muito 
rapidamente e lançar a nova versão. Quando ele aparece, note que há uma única barra cinza 
sob ambientes. Este representa o ambiente Dev, que ainda não começou. Se a barra é azul, 
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então isso significa que a implantação está em andamento. Verde significa que ele conseguiu e 
vermelho significa que ele falhou. Clique-duplo no lançamento para ver os detalhes.  

 
24. Há muitas opções para a revisão do lançamento. A maioria destes você já estão familiarizados 

desde que você acabou de passar por processo de configurá-los. Mas se você considerar um 
cenário em que há muitas versões diferentes que ocorrem ao mesmo tempo, é muito útil ter 
fácil acesso a todas as configurações e dados usados para definir um lançamento. Clique na guia 
Logs (Registros) para assistir o processo se desenrolar.  
 

 
25. Retorne para a guia de Resumo e recarregue a janela usando o botão Atualizar até que a 

implantação seja bem-sucedida. 
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26. Retorne para uma guia do navegador Fabrikam Fiber Dev e a atualize para confirmar as 
mudanças que foram implantadas. 

 

Exercício 18: Lançamentos Fechados 

Apesar de lançamentos automatizados serem ótimo, as vezes você pode querer barrar 

seu processo requerendo aprovação do usuário. Neste exercício, você irá adicionar um 

segundo ambiente ao processo de lançamento para o QA e testes de aceite do usuário. 

Neste cenário, você irá permitir que o lançamento alcance o site de QA, mas somente se 

for publicado com sucesso para Dev. Uma vez que esteja disponível em QA, não terá 

sido considerado um “sucesso” até que seja aprovado manualmente. Note que também 

é muito fácil (alternativamente) fazer com que um humano barre a aprovação antes do 

lançamento.  

Tarefa 1: Adicionando o ambiente de QA  

1. Retorne para guia com todos os lançamentos (provavelmente a terceira). 

2. Clique no nome do lançamento para retornar à sua visão geral.  
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3. Clique em Edit (Editar) para entrar no modo de edição. 

 

4. Clique na reticencia no ambiente Dev e selecione Clone Environment (Clonar Ambiente). O seu 
ambiente de QA é o mesmo que Dev, exceto que ele é copiado para uma pasta de saída 
diferente. Usando esta técnica de clonagem economiza um monte de tempo de configuração. 
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5. Alterar o nome do novo ambiente para "QA" e pressione Enter. 

  

6. Na tarefa de copiar arquivos, alterar a pasta de destino final de "DEV" para "UAT" (abreviação 
de "Teste de Aceitação").  

 

7. Clique na reticencias no ambiente de QA e selecione as condições de implantação. Estas irão 
variar com a ambiente Dev.  

 

8. Em vez de ser depois da criação do lançamento, este ambiente será implantado apenas após o 
lançamento foi implantado com sucesso em Dev primeiro. Selecione After successful 
deployment on another environment (Após a implantação bem-sucedida em outro ambiente) e 
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selecione a opção Dev. Clique em OK Para Confirmar. 

 

9. Clique na reticencias no ambiente de QA e selecione Assign approvers (atribuir aprovadores).  

 
10. Para que a liberação para QA seja considerada bem-sucedida, Brian Keller deve pessoalmente 

assinar “embaixo”. Para aprovação pós-implantação, selecione Specific Users (especificar 
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usuários) e digite o nome de Brian. Clique em OK para concluir. 

 

11. Salve o lançamento.  
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12. Abra uma nova guia do navegador e navegue para um site tela Fabrikam Fiber QA. Note que 
ele ainda tem o texto de apoio originais. 

 

13. Retorne para uma guia do navegador aberta para a visualização de código no TFS 
(provavelmente a primeiro) e repita o processo de edição para alterar o texto "Suporte v2.0" 
para "v3.0 Support". Salve e faça check-in da mudança como antes. Isso vai começar a 
construção (build), que irá entregar para o lançamento de Dev, que vai entregar a QA.  
 

14. Retorne para a guia lançamentos e clique no link para visualizar histórico de lançamento. 

 

15. Observe agora que há duas barras de indicação de estado de lançamento. Dependendo de 
quão rápido você chegar aqui, essas cores podem variar de acordo com o quão longe o fluxo de 
trabalho de liberação progrediu. Atualize a tela até ver o ícone "aguarda aprovação" mostrado 
abaixo (ao lado da barra azul).  
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16. Alterne para a guia do site de QA e recarregar para confirmar a implantação como esperado. 

 

17. Retorne para a guia lançamentos e clique no ícone de aprovação. Digite uma mensagem 
opcional e clique em Aprovar. 

 

18. Ambas as barras estão verdes agora, indicando que ambos os lançamentos foram bem-
sucedidos. 

  

Exercício 19: Lançando em Azure (opcional) 

As ferramentas de gerenciamento de liberação são extremamente flexíveis. Não só você 

pode automatizar praticamente qualquer coisa, você ainda pode aproveitar algumas das 
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tarefas para executar facilmente processos complexos, tais como a implantação de uma 

web site Azure.  

Tarefa 1: Criando um Website e Banco de Dados Azure 

1. Crie uma conta Azure em http://azure.com se você não tiver uma.  

2. Em uma nova guia do navegador, navegue para https://portal.azure.com.  

3. Selecione + Novo | Bando de Dados| Banco de dados SQL (novo banco de dados) para criar um 
novo banco de dados. 

  

4. Digite "Fabrikam" como o nome do banco de dados. Selecione uma assinatura (que não 
importa qual, mas usar o mesmo para todas as etapas neste laboratório). Selecione + Novo 
para o Grupo de recursos e digite "Fabrikam" como o nome. Certifique-se de que Selecionar 
Fonte esteja definido para banco de dados em branco e configurações Clique em Configurar 

https://portal.azure.com/
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Ajustes Necessários. 

  

5. Digite um nome exclusivo para o nome do servidor, como pela inclusão de seu nome. Digite um 
nome de usuário e senha que você possa lembrar. Note que "P2ssw0rd" satisfaz os requisitos 
de senha. Clique em Escolher para selecione Opções OSE.  
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6. Clique em Criar na primeira lâmina para criar o banco de dados e servidor. Vai levar algum 
tempo para ser concluído, mas você pode passar para a próxima etapa, enquanto ele funciona 
em segundo plano.  

7. Selecione + Novo | Web + Mobile | Web App para criar um novo site Azure. 

 

8. Para o nome de App, digite um nome exclusivo, por exemplo, usando o seu nome como parte 
dele. Selecione o mesmo Subscrição e grupo de recursos como antes. Se for necessário criar 
um plano de App Service, aceite os padrões. Clique em Criar para criar. 
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9. Clique no separador Grupos de recursos a partir do menu à esquerda. Localize e clique no 
grupo Fabrikam criado anteriormente.  

 

10. Clique em SQL Server (não o banco de dados) e Clique em Mostrar configurações de firewall na 
nova lâmina. Existem dois ícones SQL, e servidor é o único com o equipamento. O banco de 
dados é a outra sem.  

 
11. Você precisa permitir que o seu atual endereço de IP acesse o banco de dados, então clique em 

Adicionar IP do cliente (que será o padrão para o seu atual IP) e então Clique em Salvar. 
Nenhum outro IP externo terá permissão para se conectar ao seu banco de dados, a menos que 
você os deixar explicitamente.  

 
12. A partir do grupo de Recursos, clique em seu banco de dados SQL. Na nova lâmina, clique em 

Mostrar sequências de conexão do banco de dados.  
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13. Isto irá fornecer-lhe uma lista de sequências de conexão baseado na plataforma. Copiar a cadeia 

ADO.NET para o clipboard para que possa configura o seu novo web site para usá-lo.  

 
14. Na lâmina de banco de dados Fabrikam, clique em Excluir e então confirmar a exclusão. Você 

vai publicar um banco de dados existente usando o SQL Server Management Studio, mais tarde, 
para economizar tempo.  

 
15. No painel Recursos, clique no aplicativo da web criado anteriormente. É aquele com o ícone do 

globo por si só. Na lâmina mais à direita que se abre, clique em configurações da Aplicação. 
Observe que, se o aplicativo da web ainda não estiver disponível, você pode atualizar a exibição 
clicando no link Fabrikam no grupo de recursos na lâmina banco de dados.  

 
16. Nesta lâmina que você pode ajustar configurações para a sua aplicação, tais como cadeias de 

conexão. Localize a seção de cordas de ligação e adicionar uma nova entrada com a tecla 
"FabrikamFiber-Express" e o valor colado da área de transferência. Você vai precisar localizar a 
seção "{} your_password_here" e substituí-lo (incluindo chaves) com a senha SQL real digitada 
anteriormente. Pressione Enter para concluir.  
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Server=tcp: fabrikam-johndoe.database.windows.net,1433;Database=fabrikam;User 
ID=johndoeadmin@fabrikam-
johndoe;Password={your_password_here};Encrypt=True;TrustServerCertificate=Fal
se;Connection Timeout=30; 

 
17. Clique em Salve a partir da barra de ferramentas para finalizar.  

 
18. Provavelmente o banco de dados SQL deve estar disponível para uso. A partir do menu Iniciar, 

digite "SQL Server Management Studio" e Abra esse aplicativo.  

 
19. Por padrão, as configurações estão no local para o servidor que hospeda o banco de dados que 

você deseja configurar na nuvem. Clique em Conectar para se conectar.  
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20. Clique com o Botão Direito no banco de dados Fabrikam Fiber-Express e selecione Tarefas | 

implantar banco de dados para SQL Azure.  

 
21. Na página Introdução do assistente, clique em Avançar.  

22. Clique em Conectar-se para configurar a conexão de banco de dados SQL Azure.  
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23. Na caixa de diálogo Conectar ao Servidor, digite os detalhes de conexão para seu banco de 

dados SQL Azure. Por exemplo, se o nome do banco de dados foi "fabrikam-johndoe", em 
seguida, o nome do servidor é "fabrikam-johndoe.database.windows.net". Clique em Conectar 
quando terminar. Note que se você planeja copiar / colar tudo isso na caixa de diálogo então 
você vai querer primeiro colar o conteúdo da área de transferência (o script SQL) no bloco de 
notas temporariamente.  

 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 273 DE 338 

 

 
24. Clique em Concluir na página final do assistente para implantar o banco de dados.  

  

Tarefa 2: Configurando o build para produzir o pacote Web Deploy 

1. Retorne de para a janela do navegador na guia aberta na seção de build do portal 

2. Clique em Editar para editar a definição de compilação.  
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3. Selecione o passo de Build do Visual Studio e adicione os seguintes argumentos após os 

argumentos existentes. Certifique-se de incluir um espaço antes de adicionar os novos 
argumentos.  

/p:DeployOnBuild=true /p:WebPublishMethod=Package /p:PackageAsSingleFile=true 
/p:SkipInvalidConfigurations=true 

 
4. Clique em Salvar para salvar a definição de compilação. Ele agora irá produzir o zip deploy 

necessária para publicação Azure.  

 

Tarefa 3: Criando um ambiente de lançamento no Azure 

1. Retorne para a guia de lançamentos.  

2. Tudo foi criado para lançar em Azure, assim você só precisa adicionar um ambiente para isso. 
Clique no link editar para entrar no modo de edição.  
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3. Clique em Adicionar ambientes.  

 
4. Selecione o modelo de Implantação Azure Web e Clique em OK.  

 
5. Definir o nome do novo ambiente para Prod-Azure e pressione Enter.  
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6. Remover a tarefa Visual Studio Test do fluxo de trabalho para manter as coisas simples.  

 
7. Sendo que você está implantando a produção, os controles serão um pouco mais restritos. Você 

vai querer ter a aprovação manual, tanto antes como após o lançamento tenha sido 
implantado. Clique na reticencias no ambiente Prod-Azure e selecione Assign approvers 
(designar aprovadores).  
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8. Para ambas as opções aprovadores selecione usuários específicos e digite Brian Keller como 
ambos. Clique em OK Para Confirmar.  

 
9. Você também terá que decidir quando o processo de liberação começa, então clique na 

reticencias em Prod-Azure e selecione as condições de implantação.  
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10. Para Trigger (Gatilho), selecione After successful deployment on another environment (Após a 
implantação bem-sucedida em outro ambiente) e selecione QA. Note que isto significa 
simplesmente que este processo terá início após que a implantação ser marcada como "bem-
sucedida". Qualquer implantação real continua a exigir a aprovação manual configurada 
anteriormente. Clique em OK para aplicar.  

 
11. Agora é hora de configurar a conexão com Azure. Clique no link Gerenciar ao lado do campo de 

subscrição Azure. Isso o levará para a página de configuração de conexão Azure.  

 
12. Clique em Novo Serviço Endpoint | Azure.  
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13. Selecione Certificate Based (Baseada em Certificado) e clique na opção publicar arquivo de 

configurações na parte inferior. Isto irá abrir um link para baixar um arquivo de configuração de 
publicação que contém os detalhes necessários para preencher este formulário.  

 
14. Quando solicitado pelo navegador, selecione Salvar como, altere o nome para "creds.txt", e 

salve-o para a área de trabalho para fácil acesso. Note que o navegador pode pedir que você 
faça Login.  
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15. Abra "creds.txt" usando o bloco de notas. É XML, mas você vai ser capaz de analisar o que você 
precisa à mão.  

16. Coloque os três campos de chave necessários para configura a conexão Azure. Note que se você 
tiver várias assinaturas Azure, você precisa ter certeza de que você está trabalhando com a 
usada para criar o site servidor SQL e web anteriormente.  

 
17. Defina o nome de conexão para "Fabrikam Azure" e Configura os detalhes restantes utilizando 

os dados de creds.txt. Note que o certificado de gestão está todo na mesma linha, apesar da 
aparência com quebra de linha. Clique em OK para continuar.  

 
18. Depois de a conexão ter sido criada, você pode fechar este separador.  
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19. Retorne para a guia de lançamentos. Clique em no botão Atualizar ao lado do link gerenciar. Isto 
irá permitir que você selecione o Azure conexão de subscrição que você acabou de criar. Digite 
o Web App Nome do website Azure criado anteriormente e selecione o Web App local usado 
durante a criação.  

 
20. Definir o pacote de implantação da Web para o caminho a seguir. Note que você também pode 

especificar argumentos adicionais, como uma sequência de conexão, como parte desse fluxo de 
trabalho, se necessário.  

$(System.DefaultWorkingDirectory)/Fabrikam Development 
CI/drop/_PublishedWebsites/FabrikamFiber.Web_Package/FabrikamFiber.Web.zip 

21. Salve o lançamento. 

 

Tarefa 4: Check-in de mudança para iniciar o fluxo de lançamento 

1. Retorne para uma guia do navegador de código e localize o caminho a seguir. 
$/FabrikamFiber/Dev/FabrikamFiber.CallCenter/FabrikamFiber.Web/Global.asax.cs 

2. Clique no botão Editar e comente a chamada Database.SetInitializer em Application_Start. Isso 
não vai funcionar corretamente no Azure, por isso precisa ser comentada. Não importa desde 
que o DB já foi criado manualmente.  

3. Salve o arquivo para o check-in. 
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4. Retorne para a guia de lançamentos no navegador. Se o novo processo de liberação não 

aparecer dentro de um minuto, atualize a janela ou use o botão de atualização. Aprove os dois 
primeiros pedidos para começar a implantação Azure. Você saberá que os bits foram copiados 
para produção quando for convidado para o signoff pós-lançamento.  

 
5. Abrir uma guia do navegador para o site Azure para Confirmar que a implantação funcionou 

como esperado. Por exemplo, se você nomeou seu site fabrikam-johndoe, em seguida, a URL 
seria http://fabrikam-johndoe.azurewebsites.net. 

 
6. Retorne para a guia de lançamentos e aprove o lançamento clicando no ícone, opcionalmente 

digitando uma mensagem e clicando em Aprovar.  

http://fabrikam-johndoe.azurewebsites.net/
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7. Agora todos podem ver facilmente que a versão mais recente fez todo o caminho através do 

pipeline de lançamento e está vivo na nuvem.  

 

Exercício 20: Gerenciando Suítes e Casos de Testes 

Neste Exercício, você vai aprender como criar e configurar um novo plano de teste no 

Microsoft Test Manager. Este plano de teste pode ser usado, por exemplo, para testar a 

nova versão do seu software.  

1. Log in como Julia Ilyiana (VSALM\Julia). Todas as senhas são P2ssw0rd. 

2. Abra o Microsoft Test Manager na barra de Tarefas. Microsoft Test Manager permite que os 
testadores trabalhem com planos de teste, criar e organizar casos de teste manuais, executar 
casos de teste, erros de arquivos e aplicar os seus resultados de volta para Team Foundation 
Server.  
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Figura 264 
Microsoft Test Manager  
 

3. Selecione o centro de atividade no topo do menu que atualmente mostra Testing Center. O 
Centro de Testes é usado para trabalhar com casos de teste manuais e gestão de casos de teste 
em geral. Centro de laboratório é usado para trabalhar com laboratórios de testes físicos ou 
virtuais. Para este laboratório, vamos nos concentrar no Centro de Testes. 

 
Figura 265 
Testing Center mostrando o plano de atividade  
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4. No painel Conteúdo sob o nó conjunto de iteração 2 de teste, localize os nós rotulados 7, 8 e 9. 
Estes elas são suítes teste baseados em requisitos que contêm casos de teste ligadas a 
requisitos. Escolha um conjunto de testes 7 para ver a lista de casos de teste associados.  

 
Figura 266 
Os casos de teste designados como requisitos para um conjunto de testes  
 

5. Abra um caso de teste de Janela com ID = 41 e clique com o Botão Direito sobre ele e selecione 
Abrir caso de teste a partir do menu de contexto.  

 
Figura 267 
A abertura de um caso de teste  
 

6. Selecione o separador User Stories Testado e note que este caso de teste liga de Volta para 
uma história de usuário.  

 
Figura 268 
Guia User Stories testado  
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7. Feche o teste e caso clicando no X no canto superior direito da janela do caso de teste. Tenha 
cuidado para não fechar o aplicativo Test Manager. 

 
Figura 269 
Localização do botão Fechar (X)  
 

8. Localize e selecione o conjunto de testes marcados testes End-to-End. Esta suíte de prova 
estática foi criada para conter casos de teste arbitrárias e outras suítes de testes, embora esteja 
vazio no momento.  

 
Figura 270 
Este conjunto de testes estáticos está vazio  
 

9. O terceiro e último tipo de conjunto de testes é a suíte com base em consulta. Apesar de não 
ser representado neste laboratório, conjuntos de teste com base em consulta permitem 
consultas de item de trabalho a serem construídos a fim de recolher os casos de teste. Por 
exemplo, imagine um cenário em que você deseja criar um conjunto de testes que inclui todos 
os casos de teste prioridade 1 do plano de teste iteração 1 de.  

 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 287 DE 338 

 

Figura 271 
Suíte com base em consulta  
 

10. Escolha um conjunto de teste 9 e note que seu estado está definido como planejamento. Os 
dois estados restantes estão em andamento e concluídas. Somente conjuntos de testes que 
estão definidos para o estado In Progress (em progresso) são mostrados na guia de atividade de 
teste.  

 
Figura 272 
Seleção do estado conjunto de testes  
 

11. Escolha um conjunto de testes 7. Note que você pode abrir, adicionar, criar e remover casos de 
teste a partir do lado direito da janela.  

 
Figura 273 
Trabalhando com casos de teste  
 

Nota: Para saber mais sobre como trabalhar com casos de teste manuais, consulte o laboratório 
intitulado "Authoring e executando testes manuais usando Microsoft Test Manager 2015".  

 

12. Você pode facilmente clonar um plano de teste e casos de teste associados. Clique com o Botão 
em Direito na iteração 2 e então selecione a opção Clone Plan.  
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Figura 274 
A clonagem de um plano de teste  
 

13. Embora não vamos fazê-lo neste laboratório, o Clone uma janela de plano de teste permite-lhe 
escolher conjuntos de testes para clonar e então nomear o novo plano de teste e atribuir 
caminhos de área e iteração. Um exemplo de onde isso seria particularmente útil seria quando 
reutilização de casos de teste de Sprint para Sprint. Pressione o botão Cancelar para continuar.  

 
Figura 275 
A clonagem de um plano de opções de teste  
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14. Selecione o caso de teste ID = 41 do conjunto de teste 7.  

15. Clique em Configurações para carregar a janela Configurações de teste selecionado.  

 
Figura 276 
Localização do botão Configurações  
 

16. Clique em todas as configurações.  

 
Figura 277 
Localização de o botão Todas Configurações  
 

17. Clique no Multiple (múltiplas) na coluna Configurações para ver todas as opções de 
configuração disponíveis. Selecione o Vista e IE7 caixa de seleção e, finalmente, selecione o 
botão Aplicar para continuar.  
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Figura 278 
Trabalhando com configurações de teste  
 

18. Clique no botão Fechar para fechar a janela de Select Test Configurations (Selecionar 
configurações de teste).  

19. Clique em Propriedades para carregar a janela de propriedades do plano de teste. A janela de 
propriedades do plano de teste permite que você edite as propriedades básicas como nome, 
descrição, caminho de área, iteração, estado, e assim por diante.  

 
Figura 279 
A janela de propriedades do plano de teste  
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20. Clique em Run Settings para carregar a janela de configurações do plano de teste executado. 
Isso permite que você especifique como manuais e automatizados teste a serem executado 
devem ser configurados, o ambiente de teste a usar, e até mesmo a compilação específica para 
testar contra.  

 
Figura 280 
Plano de teste executar a janela de configurações  
 

Nota: As configurações de teste são particularmente importantes, pois especificam como e quais 
dados serão coletados durante a execução do teste. Se erros são encontrados durante o teste de 
funcionamento, esses dados podem ser usados por desenvolvedores para reproduzir e entender 
melhor o problema.  

 

21. Abra a janela de configurações de teste para execuções manuais clicando em Open. 

 
Figura 281 
Localização do link abrir 
 

22. Selecione o Dados e Diagnósticos passo a partir do lado esquerdo da janela de configurações de 
teste. Isso permite que você selecione qual adaptadores de Diagnostico de dados que você 
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deseja utilizar. Por exemplo, o Gravador de Vídeo irá gravar a tela como visto pelo testador 
durante a execução do teste.  

 
Figura 282 
Opções de dados e diagnóstico  
 

23. Ativar o log de eventos de diagnóstico do adaptador e então selecione o botão Configurar.  

 
Figura 283 
Adaptador de diagnóstico registro de eventos  
 

24. Na janela de configuração de adaptador de dados de diagnóstico- Registro de eventos, note que 
você pode selecionar a partir de logs de eventos e tipos de eventos. Clique em Salvar para 
continuar.  
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Figura 284 
Configurando o Adaptador de diagnóstico de registro de eventos  
 

25. Ative a tela e adaptador de diagnóstico Gravador de Voz.  

 
Figura 285 
Adaptador de diagnóstico de gravação de vídeo  
 

26. Clique em Concluir e Retorne para a janela de plano de teste.  

27. Ambientes de teste também são especificados na janela de propriedades do plano de teste. 
Ambientes de teste são ambientes físicos ou virtuais usados para executar testes contra para 
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coletar dados. Por exemplo, quando testar uma aplicação web, pode ser necessário recolher 
dados, tanto do cliente e do servidor ao mesmo tempo como componentes desse sistema 
residem em diferentes ambientes. Para este plano de teste, há apenas um ambiente de teste 
local.  

28. Configurações de teste descrevem quais plataformas para testar contra durante testes. 
Selecione no menu que atualmente tem o Windows Server 2008 e IE8 selecionado para ver as 
opções disponíveis. Clique em Don’t Apply quando acabar.  

 
Figura 286 
Especificando plataformas de teste  
 

29. A seção de Build das propriedades do plano do teste seleciona a compilação que os resultados 
do teste e os erros serão apresentadas. Selecione a opção de menu rotulados de filtro para 
Builds. Neste caso há apenas uma definição de compilação, mas você pode ver que a filtragem 
pode ser feita contra ambos definição e qualidade.  
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Figura 287 
Filtrando para compilações e qualidade de construção  
 

30. Pressione a tecla Esc para cancelar a seleção e retorne para a janela de propriedades do plano 
de teste Janela.  

31. Finalmente, note que uma compilação específica está configurada para testes.  

 
Figura 288 
Criar versão especificada para testes  
 

32. Feche a janela de propriedades do plano de teste clicando no X no canto superior direito da 
janela de propriedades do plano de teste. Tenha cuidado para não fechar o aplicativo Test 
Manager.  
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Exercício 21: Analisando Testes em Andamento 

Neste Exercício, você vai aprender a usar a atividade de teste para analisar testes.  

1. No Microsoft Test Manager, selecione guia o Teste para abrir a janela de atividade de teste 
utilizado pelos testadores. Por padrão, a janela de executar testes é mostrada.  

 
Figura 289 
Guia Teste 
 

2. Selecione o teste de nó Suíte 7 para ver os casos de teste e seus estados atuais. Note que o caso 
de teste com ID = 41 é representada três vezes, uma para cada configuração.  

 
Figura 290 
Visualizando testes executado por um conjunto de testes  
 

3. Selecione o nó Test Suíte 8 para ver os seus casos de teste. Note que dois dos casos de teste são 
listados como sendo bloqueado. O bloqueio de um caso de teste é uma ação que pode ser 
executada por o testador para indicar que eles são incapazes de executar o caso de teste, talvez 
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devido a algo como uma história de usuário não está sendo implementado ainda ou uma 
exigência de dependência não está funcionando. Por exemplo, se o caso de teste é criar uma 
conta em um aplicativo web, e algum outro componente relacionado impede que o testador 
ainda tente uma Ação, o testador pode indicar que eles estão bloqueados.  

 
Figura 291 
Casos de teste bloqueados  
 

4. Clique em Analisar execuções de teste para ver todos os ensaios realizados. 

 
Figura 292 
Localização do link de analisar execuções de teste  
 

5. Selecione os testes manuais usando a Visualização de e Iniciar Abrangência de Datas no menu.  

 
Figura 293 
Seleção de todos os testes manuais  
 

6. Abra a janela de test com ID = 21 com clique duplo um resumo mostra etiquetas de datas para 
início e finalização, tipo, versão do build, e assim por diante 
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Figura 294 
Os resultados de um teste  
 

7. Expanda os testes para expor os resultados do teste. 

 
Figura 295 
Ampliando a área de testes  
 

8. Clique-duplo no primeiro resultado do teste para ver os detalhes.  
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Figura 296 
Vendo os resultados dos testes executados  
 

9. No resultado de teste ver em Detalhes | Anexos, note que há uma série de anexos que foram 
coletados durante o ensaio, como informações do sistema e um vídeo.  

 
Figura 297 
Os resultados dos testes  
 

10. Feche a janela de resultados de teste por clicando no X no canto superior direito da janela de 
resultados do teste. Tenha cuidado para não fechar o aplicativo Test Manager.  
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Exercício 23: Selecionando Builds a serem testadas 

Neste Exercício, você vai aprender a usar a atividade da trilha para navegar e selecione o 

build para testar.  

1. No Microsoft Test Manager, selecione Guia Trilha e Abra Uma Atividade da Janela de Trilha. Por 
Padrão, uma Janela de Consultas é Carregado.  

 
Figura 298 
Guia Trilhas 
 

2. Clique em Atribuir Build para ver os builds disponíveis e os itens de trabalho impactadas entre a 
compilação selecionada e a compilação atual.  
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Figura 299 
Atribuindo build para testes  
 

3. No menu suspenso de Builds Disponíveis, selecione a Última Compilação da Lista (Tailspin Toys 
- iteração 2_20100318.4).  

 
Figura 300 
A seleção de uma compilação 
 

4. Olhe para os itens de trabalho associados para ver o trabalho foi feito durante a compilação 
selecionada. Note que um único item de trabalho para "Escrever expressão regular para senha 
forte" foi fechada.  
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Figura 301 
Item de trabalho associado 
 

5. Selecione o build Tailspin Toys - iteração 2_20100318.5 disponível no suspenso. Há três itens 
de trabalho associados para esta compilação, um dos quais é o mesmo item de trabalho como 
antes.  

 
Figura 302 
Itens de trabalho associados  
 

6. Selecione o build Tailspin Toys – Iteration 2_20100318.6 disponível no menu suspenso e 
selecione o botão Assign To Plan (associar ao plano). Isto irá ajudar a fornecer uma indicação 
para os testadores que este build exige fazer um teste completo. Futuras execuções de teste 
usarão a nova compilação por padrão.  

 
Figura 303 
Atribuir uma nova compilação para o plano de teste  
 

7. Quando notificado de que alguns testes podem precisar ser executados novamente com base 
nas alterações de código, optar por visualizar os testes recomendados.  



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 303 DE 338 

 

 
Figura 304 
Opção para visualizar testes recomendados  
 

8. Estas recomendações foram possíveis graças a Análise de Impacto de Teste, que é capaz de 
determinar alterações de código em testes executados anteriormente. Por exemplo, um teste 
que foi executado com sucesso contra uma compilação anterior pode ser recomendado para 
ser executada de novo se for determinado que (a), código mudou e (b), que fica no caminho de 
código exercido por esse teste.  

Nota: Análise de Impacto de teste pode ser configurado para ser executado em segundo plano quando 
o aplicativo que está sendo testado é escrito em código gerenciado (.NET Framework 2.0 ou superior). 

 

9. Selecione todos os testes recomendados que são afetados por esta compilação mais recente e 
Clique em Redefinir para Ativo. Isso redefine o estado de casos de teste dentro do plano de 
teste para o estado ativo.  

 
Figura 305 
Repor estado caso de teste para ativo para testes recomendados  
 

10. Retorne para uma janela de atividade de teste Clique em Executar testes.  
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Figura 306 
Retorne para a janela Test activity 
 

11. Escolha o conjunto de testes 7. Note que os dois casos de teste estavam anteriormente no 
estado passando agora estão ativos novamente.  

 
Figura 307 
Os casos de teste foram redefinidos para estado Ativo  
 

12. Retorne para a janela de Trilha de atividade, selecione o link de testes recomendados e itens de 
trabalho Clique em Relacionados. Note que uma série de itens de trabalho foram fechados ou 
resolvidos desde compilação Tailspin Toys - iteração 2_20100318.3, incluindo uma história de 
usuário.  
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Figura 308 
Itens de trabalho relacionados  
 

13. Retorne para a janela de atividade de teste e selecione conjunto de testes 8, que está associado 
com a história do usuário impactado que nós apenas olhamos na etapa anterior.  

14. Selecione os casos de teste bloqueados e então clique no botão Reset to active (redefinir para 
ativo) para desbloqueá-los. Seu estado vai mudar de Bloqueado para Ativo.  

 
Figura 309 
Localização do botão Redefinir  
 

15. Clique em Verificar erros. Embora não vamos fazê-lo neste laboratório, isto é onde os 
testadores poderia selecionar erros previamente relatados e reexecutar os testes. Se os testes 
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não passarem, os testadores iriam voltar a atribuir os erros de Volta para os desenvolvedores. 
Você pode ter que mudar a visualização para ver os bugs.  

 
Figura 310 
Verificando bugs 
 

  

Exercício 24: Introdução ao IntelliTrace 

Neste exercício, você verá como IntelliTrace pode ajudar a fazer debug de uma falha de 

dados XML em um website ASP.NET. 

Nota: IntelliTrace dá suporte ao debugging de aplicações Visual Basic e C# que usam a versão 2.0 ou 
maior do .NET (ASP.NET, Windows Forms, WPF, Windows Workflow, SharePoint 2010, e WCF). 
IntelliTrace não dá suporte a debugging de C++, scripts ou linguagens não gerenciadas. Para mais 
detalhes sobre o suporte do IntelliTrace, se refira a documentação no Microsoft Developer Network 
(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264915.aspx) 

 

Tarefa 1: Configurando Eventos IntelliTrace 

1. Login como Brian (VSALM\Brian). Todas as senhas de usuário são P2ssw0rd. 

2. Inicie o Visual Studio 2015 na barra de tarefas e abra o Team Explorer. 

3. Selecione o botão Connect to Team Projects. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264915.aspx
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Figure 1 
Se conectando a um projeto de equipe diferente 
 

4. No Team Explorer – Connect, clique duplo no projeto Tailspin Toys.  

 
Figure 2 
Carregando o projeto Tailspin Toys  
 

5. No Team Explorer – Home, clique duplo na terceira solução Tailspin Toys (associada com o 
ramo Main). 

 
Figure 3 
Carregando a solução Tailspin Toys  
 

6. Faça o build da solução (Build | Rebuild Solution no menu principal). Este passo irá demorar 
alguns momentos para concluir. 

7. Abra a janela de Opções desde Tools | Opções... e clique no nó IntelliTrace. 
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8. Assegure-se que a caixa de opção Enable IntelliTrace esteja selecionada e definida para 
“IntelliTrace events only”. Esta é uma configuração padrão porque tem mínimo impacto no 
desempenho.  

 
Figure 4 
Opções IntelliTrace  
 

Nota: IntelliTrace registra eventos em um arquivo IntelliTrace, que tem extensão. iTrace. Esses 
arquivos podem ser salvos e usados mais tarde para fazer debugging com IntelliTrace, permitindo que 
testadores anexem esta informação detalhada de debug em seus relatórios 

 

9. Selecione o nó IntelliTrace Events na esquerda e então selecione a caixa File para começar a 
registrar eventos IntelliTrace.  
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Figure 5 
Colete eventos relacionados de IntelliTrace para acesso de arquivos 
 

10. Selecione o nó Debugging na esquerda e então remova a seleção da opção Enable Just My 
Code. Queremos registrar eventos que ocorrem dentro da estrutura .NET também. Selecione o 
botão OK. 
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Figure 6 
Desabilitando a funcionalidade “Just My Code”  

 
  

Tarefa 2: Usando Eventos IntelliTrace para Debug 

1. Inicie uma sessão de debugging pressionando F5. Isso irá carregar a página padrão da 
companhia fictícia Tailspin Toys. 

Nota: Se o projeto Tailspin.Web não estiver definido como projeto inicial, clique de botão 
direito no nó Tailspin.Web No Solution Explorer e selecione como “Set as StartUp Project”. 
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Figure 7 
Página padrão do Tailspin Toys 
 

2. Clique em About Us no rodapé da página. Isso irá gerar uma exceção e mostrar uma página 
personalizada do erro ASP.NET para a aplicação Tailspin Toys. 
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Figure 8 
Local do link do About Us  
 

 
Figure 9 
Página de erro mostrada quando carregamos o About Us 
 

3. Volte para o Visual Studio, selecione o botão Break All. 

 
Figure 10 
Break All 
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4. Sendo que estamos interessados no que está acontecendo com o código no servidor e não nos 
erros de script na página Web, selecione o processo iiexpress.exe no menu suspenso de 
Process. 

 
Figure 11 
Selecionando o processo correto para debugging 
 

5. Eventos IntelliTrace costumavam ser mostrados em sua própria janela, mas agora estão 
integrados à janela de Diagnostic Tools dentro da guia de Events. Como você acabou de ver, a 
janela de Diagnostic Tools é mostrada por padrão quando você está debugando uma aplicação 
dentro do Visual Studio. 
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Figure 12 
Janela de Ferramentas de Diagnóstico mostrando eventos de IntelliTrace 
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6. A janela Events mostra uma lista sequência de eventos que foram coletados desde que você 
iniciou a sessão de debug, com os mais recentes sendo mostrados embaixo. Note que esses 
eventos também são representados na linha do tempo da ferramenta de Diagnóstico. Algumas 
categorias de eventos têm cores diferentes, ou seja, exceções são mostradas em vermelho.  

 
Figure 13 
Janela IntelliTrace mostrando eventos registrados 
 

7. Note que há vários eventos mostrados na guia de eventos. Vamos usar a linha do tempo para 
ajudar a filtrar os eventos antigos que não estão associados com o erro que acabamos de ver 
com o site. Use o mouse para destacar a janela de tempo que somente inclua a exceção mais 
recente.  
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Figure 14 
Filtrando eventos na linha do tempo 
 

8. Na aba Events, localize e selecione o evento que começa com “Exception thrown: 
‘System.Xml.XmlException”. Você pode precisar rolar para cima para conseguir localizar. Os 
detalhes dessa exceção relatam que há um problema com um arquivo XML na linha 10, coluna 
49, mas não nos diz qual arquivo XML está se referindo.  

 
Figure 15 
Exceção lançada quando analisa um arquivo XML 
 

9. Localize o evento File Access que precede a exceção para ver o arquivo que foi acessado antes 
que a exceção ocorresse.  

10. Abra a janela do arquivo Ads.xml clicando no link mostrado. 
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Figure 16 
Carregando o arquivo desde o evento de acesso de Arquivo 
 

11. Observe que há uma linha ondulada embaixo dos caracteres “&b=1”, que são inválidos neste 
contexto sendo que “&” deveria ter escape como “&amp;”. Note que isso está na linha 10, 
coluna 49, como a exceção XML reportou.  

 
Figure 17 
Ads.xml mostrando caracteres inválidos 
 

12. Remova “&b=1” completamente e salve o arquivo. O URL final deve ser 
http://localhost/test.aspx?a=2. 

13. Pressione Ctrl+Shift+F5 (ou use Debug | Restart no menu principal) para reiniciar a sessão de 
debug e selecione o link About Us novamente para garantir que agora está funcionando como 
esperado. 
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Figure 18 
Página About Us com o anuncio funcionando 
 

14. Pare a sessão de debugging atual no Visual Studio (Debug | Stop Debugging). 

15. Desabilite a opção File de eventos IntelliTrace que você habilitou anteriormente, retornando 
para Tools | Options| IntelliTrace | IntelliTrace Events. Não iremos mais precisar desses 
eventos extras no próximo exercício. 

16. Reabilite a opção “Just My Code” antes de prosseguir para o próximo exercício. 
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Exercício 25: Usando o IntelliTrace com Informações de 

Chamadas 

Neste exercício, você irá aprender como usar o IntelliTrace para coletar informações 

adicionais de chamadas afim de resolver um erro mais complicado de código de usuário.  

Note: Tenha certeza de ter reabilitado a opção “Just My Code” como instruído no exercício anterior, 
antes de prosseguir.  

 

Task 1: Configurando IntelliTrace para registrar Informações de Chamada 

1. Por padrão, somente eventos IntelliTrace são coletados durante o debug, mas também 
podemos optar por coletar dados em cada método de entrada/saída e de chamada. Para 
habilitar isso, selecione Tools | Options no menu principal do Visual Studio, localize o nó 
IntelliTrace, e selecione a opção “IntelliTrace events and Call Information”. 

2. Selecione o botão OK para continuar. 
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Figure 19 
Opções IntelliTrace ajustadas para registrar todas as chamadas 
 

  

Task 2: Usando Informações de Chamada para Debug 

1. Inicie uma sessão de debug pressionando F5.  

2. Vamos testar o carrinho de compras adicionando alguns produtos ao carrinho. Selecione o 
botão “Paper Airplanes” para ver um catálogo de aviões. 

 
Figure 20 
Local do botão de Paper Airplanes  
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Figure 21 
Catálogo de Paper Airplanes 
 

3. A seguir, selecione o botão “View Plane” para o Contoso Cloud Explorer. 

 
Figure 22 
Local do botão de View Plane 
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Figure 23 
Página do produto Contoso Cloud Explorer  
 

4. Selecione o botão “Add To Cart” e verifique que a quantidade do item no carrinho seja 1 

 
Figure 24 
Local do botão Add To Cart”  
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Figure 25 
Carrinho de compras mostrando 1 avião 
 

5. Adicione outro “Contoso Cloud Explorer” ao carrinho de compras selecionando o link “Contoso 
Cloud Explorer”. 

 
Figure 26 
Local do link do “Contoso Cloud Explorer”  
 

6. Selecione o botão “Add To Cart” novamente, mas note que o valor de Quantity permaneceu 
em 1 mesmo depois de termos adicionado 2 produtos 

 
Figure 27 
Adicionando um Segundo avião ao carrinho 
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Figure 28 
Quantidade do produto no carrinho está errada 
 

7. Retorne ao Visual Studio e selecione o botão Break All. Por padrão, vemos a janela de eventos 
mostrando a sequência de eventos registrados que levam até a quebra no debugger 

8. Sendo que estamos interessados no que está acontecendo no servidor e não nos erros de script 
na página Web, selecione o processo iisexpress.exe no menu suspenso. 

 
Figure 29 
Selecionando processo correto para debugging 
 

9. Use o Filter para remover a seleção de tudo exceto a categoria ASP.NET. 
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Figure 30 
Filtrando eventos ASP.NET  
 

10. Role para cima até localizar o último evento POST para “/Cart/AddItem” que ocorreu. Esse 
evento está associado com nossa ação de adicionar um Segundo produto ao carrinho, e iremos 
usar este ponto de referência com o auxílio para navegar para as chamadas associadas.  
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Figure 31 
Localizando um Request específico 
 

11. Clique no link para ativar o Historical Debugging. 

 
Figure 32 
Ativando o debugging histórico 
 

12. Com o evento POST ainda selecionado, clique na guia de Calls. 
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Figure 33 
Mudando para a visualização de Chamadas 
 

13. Na parte superior da visualização de chamadas mostra a pilha para o pedido atual. Localize o 
Tailspin.Web.App.Controllers.CartController.AddItem(string sku = “papcce”) e Clique no botão 
Events occurred below this point. 

 
Figure 34 
Local da chamada de AddItem  
 

Nota: Cada vez que você fizer clique duplo em uma chamada no botão na parte mais inferior da janela 
de chamadas, a chamada irá para o topo da fila e a instrução se sincroniza no editor de código a 
entrada do método da chamada como se estivesse fazendo um debugging em tempo real 

 

14. Localize a chamada “Tailspin.Model.ShoppingCart.AddItem(Tailspin.Model.Product product = 
{Tailspin.Model.Product}) ” e Clique no botão dos seus eventos 
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Figure 35 
Navegando todas as pilhas.  
 

15. Localize a chamada para AddItem que mostre “Tailspin.Model.Product product = 
{Tailspin.Model.Product}, int quantity = 1) ” como parâmetro e aprofunde os seus eventos.  

 
Figure 36 
Navegando pilhas de chamadas 
 

16. Finalmente, localize a chamada para AddItem que mostre “Tailspin.Model.Product product = 
{Tailspin.Model.Product}, int quantity = 1, System.DateTime dateAdded = …) ” como 
parâmetro e aprofunde em seus eventos. Navegue através das chamadas é um modo rápido de 
ter uma visão geral da hierarquia de chamadas e para dar grandes pulos na hierarquia sem ter 
que seguir linha por linha.  
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Figure 37 
Navegando pilhas de chamadas.  
 

17. Na janela de Locals, valide que o produto correto foi adicionado ao carrinho e que a 
quantidade adicionada foi 1 

 

Note: Você pode olha na coleção de variáveis em qualquer ponto do debug histórico na janela de 
Autos/Locals/Watch ou usando as dicas de dados no editor 

 

 
Figure 38 
Janela Locals mostrando parâmetros durante a chamada de AddItem 
 

18. De dois passos à frente pressionando F10 duas vezes. Lembre-se que sendo que estamos no 
debug histórico, estamos seguindo passos já registrados e chamadas já feitas, não linha por 
linha do código.  
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Figure 39 
Localizando no método AddItem onde AdjustQuantity é chamada 
 

Nota: Você também pode usar os controles do tipo “VCR” mostrados na sarjeta da janela de código 
fonte 

 

19. Na visualização de chamadas IntelliTrace, aprofunde na chamada AdjustQuantity. 

 
Figure 40 
Navegando pilhas de chamadas 
 

20. Na janela Locals, olhe e veja que a quantidade do carrinho esteja sendo definida depois de 
adicionar o Segundo produto. Como estamos esperando que a quantidade ajustada seja 2, 
encontramos o local do bug. 



SUSTENTANDO O ALM NO TEAM 
FOUNDATION SERVER 

 

PÁGINA 331 DE 338 

 

 
Figure 41 
Janela Locals mostrando a quantidade incorreta 
 

Nota: Você também pode salvar eventos IntelliTrace em um arquivo se necessário. Selecione Debug | 
IntelliTrace | Save IntelliTrace Session no menu principal. Você não precisa salvar este arquivo para 
este laboratório.  

 

21. Pare a sessão de debug atual (Debug | Stop Debugging). 

22. Mude a chamada de quantidade AdjustQuantity(…) de forma que adicione a nova quantidade 
passada no método AddItem. 
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Figure 42 
Chamada consertada ao método AdjustQuantity  
 

23. Verifique que o concerto de adicionar o mesmo produto duas vezes para assegurar-se que o 
carrinho de compras mostre o valor 2.  

 
Figure 43 
Carrinho de compras mostrando o valor correto de itens 
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Avaliação 

Questão 1 

Você foi contratado como desenvolvedor na empresa ABC.com. ABC.com tem ABC.com 

tem um único domínio de Active Directory, chamado ABC.com. ABC.com usa o Visual 

Studio 2015 para seus propósitos de desenvolvimento.  

ABC.com está usando Scrum como estrutura de processo para seus novos projetos. Você 

abre um relatório de Burndown de Sprint.  

Quais das seguintes opções pode ser verificada ao ver esse relatório (Escolher todas que 

se aplicam)  

a) A velocidade que sua equipe entrega itens do Backlog.  

b) A quantidade de trabalho restante no Backlog da Sprint.  

c) A quantidade de trabalho que a equipe ainda deve terminar para completar o 

lançamento do produto.  

d) A velocidade em que a equipe completa tarefas. 

e) A quantidade de esforço que sua equipe relatou como completada para cada Sprint.  

f) Quando sua equipe irá alcançar a meta da Sprint.  

g) A quantidade de esforço do Backlog que sua equipe pode suportar em Sprints futuras.  

Questão 2 

Você é o líder de desenvolvimento responsável por criar uma aplicação que inclua um 

número de builds automatizados. Esses builds são configurados para o seguinte:  

• Build 
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• Executar análise de código 

• Segmentos de unidade de teste 

Você foi informado que a documentação deve estar disponível para validações de 

qualidade, e também para análise de todas as alterações no código base. Além disso, 

você foi instruído a garantir a qualidade do código, além de manter a eficácia da equipe 

de desenvolvimento. Qual das seguintes ações você deve tomar? 

 

a) Deve considerar usar alertas de e-mail. 

b) Deve considerar usar estratégias de ramos e permissões.  

c) Deve considerar usar itens de trabalho e fluxo de Revisão de código antes do check-in.  

d) Deve considerar usar itens de trabalho e fluxo de Revisão de código em check-in 

subsequentes.  

Questão 3 

ABC.com designou múltiplas equipes para um novo projeto, o qual você está 

administrando. Essa equipe irá usar o Scrum como processo, e irão trabalhar 

separadamente na mesma base de código.  

Você quer garantir que quando edições forem feitas ao código base, cada equipe é 

capaz de gerenciar seu próprio trabalho independentemente.  

Quais das seguintes ações você toma (Escolha todas que se aplicam)  

a) Considera criar um projeto para cada equipe.  

b) Considera criar o número requerido de equipes dentro do projeto de equipe.  

c) Considera criar o número requerido de projetos correspondendo ao número de equipes.  

d) Considera alocar membros das equipes às suas equipes relevantes.  
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Questão 4 

Você foi designado como líder de uma equipe que usa o processo de Scrum como 

modelo. Você recebeu instruções para adquirir requisitos e padrões de tolerância, 

enquanto se certifica que são capazes de gerenciar e acompanhar esses padrões usando 

casos de teste específicos. 

Quais das seguintes ações você toma? 

a) Considera itens de trabalho de impedimento. 

b) Considera itens de trabalho de pedidos de mudança.  

c) Considera incluir itens de trabalho de Backlog do produto (PBI)  

d) Considera incluir itens de trabalho de defeitos.  

Questão 5 

ABC.com está usando o modelo de Scrum do Visual Studio para seu projeto de 

desenvolvimento web.  Subsequente ao comprometimento da equipe em prover uma 

coleção de Itens de Backlog do Produto (PBI) para a Sprint que se aproxima, você roda 

os testes preliminares no escopo de PBI. 

Como você pretende incluir testes adicionais durante a Sprint, você foi instruído a 

garantir que os testes adicionais sejam inseridos automaticamente no seu plano de 

testes. Você começa a gerar itens de trabalho de testes de aceite. 

Qual das ações você toma, em seguida? 

a) Considera conectar casos de teste aos itens de trabalho de PBI. 

b) Considera conectar os casos de teste ao plano de teste. 

c) Considera adicionar os PBI’s ao plano de teste. 

d) Considera adicionar os PBI’s à suíte de teste. 
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Questão 6 

Você foi informado que um requisite foi removido. Você foi instruído a mudar o estado 

de múltiplos testes correspondentes afim de mostrar remoção. Você está se preparando 

para criar a consulta necessária. 

Quais das aplicações seguintes você deve usar para rodar a consulta? 

a) Microsoft Test Manager 

b) Web Access 

c) Bugs Dashboard 

d) Microsoft Word 

Questão 7 

ABC.com usa o Microsoft Test Manager (MTM) para fazer seus testes. 

Foi pedido que você fizesse testes em uma aplicação de Windows Presentation 

Foundation. Você está se preparando para identificar os testes que irá executar. Para 

fazer isso você está usando a funcionalidade de testes recomendados. 

Devido a nenhum teste recomendado ser apresentado quando um novo build é 

escolhido, você determina que a funcionalidade de testes recomendados ainda deve 

estar ativa. 

Qual das seguintes ações você deve tomar?  

a) Considerar configurar o Coletor de Dados de Ações. 

b) Considerar configurar o Coletor de Dados de Impacto de Testes. 

c) Considerar configurar o Coletor de Dados de Eventos.  

d) Considerar configurar o Coletor de Dados de Trace.  
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Questão 8 

Você configurou uma suíte de testes automatizada que inclui mais de 300 testes longos.  

Você foi instruído a assegurar que esses testes estão distribuídos igualmente em seis 

estações de trabalho que tem designadas a função de cliente. 

Quais das seguintes ações você deve tomar? 

a) Considerar modificar as propriedades de atributos dos seis agentes de testes. 

b) Considerar modificar a propriedade de IP Switching em todos os seis agentes de testes.  

c) Considerar modificar a propriedade de Build em todos os seis agentes de testes.  

d) Considera modificar a propriedade de peso em todos os seis agentes de testes.  

Questão 9 

Você quer ver o histórico de testes realizados em um plano de testes atual. 

Qual das ações de você deve tomar? 

a) Considerar navegar para a Visualização de Propriedades.  

b) Considerar navegar para a Visualização de Conteúdos.  

c) Considerar navegar para a Visualização de Resultados.  

d) Considerar navegar para a Visualização de Analise de Testes Executados.  

Questão 10 

Um novo plano de testes foi configurado para incluir casos de testes para autenticar 

novos usuários. Itens de trabalho no TFS da Equipe foram configurados para gravar as 

estórias sobre dados dos novos usuários. 
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Você recebeu a tarefa de conectar essas estórias com os casos de testes relevantes no 

novo plano de testes. Você começa abrindo os casos de teste. 

Qual das seguintes ações você toma? 

a) Considera acessar a guia de Anexos. 

b) Considera acessar a guia de Automação Associada.  

c) Considera acessar a guia de Estórias de Usuário Testadas.  

d) Considera acessar a guia de Resumo. 

Referencias 

[a] http://vsalmvm.azurewebsites.net/visual-studio-2015-update-2-alm-virtual-

machine-and-hands-on-labs-demo-scripts/ 

[b] Professional Scrum Development with Microsoft Visual Studio 2012 

Richard Hundhausen 
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