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ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019

زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﯿﻄﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻌﺪود ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در آن ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ در دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ،
زﯾﺮا دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ داغ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل در آن ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ارﮐﺴﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ از
ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻗﻢ  698ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
رﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ارزش  8.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻌﯽ دوره آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﻓﺎرﺳﯽ و راﯾﮕﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دوره روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﯿﻢﻫﺎیﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و دوآﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر
)(SDDCﺳﺮﻧﺎم  Datacenter Deﬁned Databasesﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺘﻦﺑﺎزی ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف را
ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﯿﻠﺪ  1709ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻧﺴﺨﻪ  1.9در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  ،2019ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎز ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در وﯾﻨﺪوز را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﻮرﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺪف زﯾﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی :ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد :ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دوﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی :اراﺋﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮوﯾﺲ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﺎ آدرسآﭘﯽ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی :اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﯿﺘﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎرﮐﺎری ﺧﻮد روی ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ و وﯾﻨﺪوزی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Tigeraﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  Tigera Calicoدر وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 10اﺑﺰار ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ

ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ وﯾﻨﺪوز در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اراﺋﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 primitivesﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮐﺮد روی اﺳﺘﻘﺮار درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اژور ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ را روی ﮐﻼﺳﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎﻧﯿﺘﻨﺮﻫﺎ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﭼﻪ راه ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﯿﻤﻮده ،ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از زﺣﻤﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی
ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه دارد)ﺷﮑﻞ .(1

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ،ورود ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻧﺴﺨﻪ  1.3ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه GA

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور از ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ
از ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﺑﻮد .اول آنﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده و دوم
آنﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﺑﻮد .ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﯾﮑﯽ از داغﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﯿﺖﻫﺎب اﺳﺖ
و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎل و ﺑﺰرگ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﮑﻞ ﺷﺎﻣﭙﻮر از ﺷﺮﮐﺖ  ESRIﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮه وﯾﻨﺪوزی ﻣﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﯾﮏ ﭘﺎد ) (podروی آن ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ« .در ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎد ) (Podدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اوﻟﺮﯾﺶ راﺑﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ارﺷﺪ  SAPﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ روی
وﯾﻨﺪوز ﺧﯿﻠﯽ روان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻧﺪ
 7ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ

ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎده ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ روی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻔﺎرش ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺑﺎرﮐﺎری ) (workloadﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﻨﺪوزی و
ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ و وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور
 2019ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮح ﺑﺎﻻ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ درون ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖﺗﺮی روی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﻤﺎری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ زﻣﺎن اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﺮﺳﺶوﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
.1ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟
راهﺣﻞ :از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .روﯾﮑﺮد ﻓﻮق روش دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺑﺎرﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ؟
راهﺣﻞ :از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ) (deployment featureﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ در زﻣﺎن

وﻗﻮع ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﻪ وﯾﮋه در اواﯾﻞ
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎری( ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
راهﺣﻞ :از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  service featureﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎر
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .4ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؟
راهﺣﻞ :ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺴﯽ روی ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس آیﭘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﯾﻨﺪوزی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﻨﺪوزی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﮑﺘﺎپ
وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور وﯾﻨﺪوز ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز دﺳﮑﺘﺎپ دارد؟
ﺷﮑﻞ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ راهﺣﻞ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
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ﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار )ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه( وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ را در ﻣﺮﮐﺰ دادهﺗﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻮق را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را درون زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﺗﺎن ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،وﯾﻨﺪوز از  Flannel CNIﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ و
 Calico CNIﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده و از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ  Wincniاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﮔﺮه اﺻﻠﯽ(.
ﮐﻼم آﺧﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﺲ روی اژور ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦﺑﺎز  Acs-engineراﻫﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ
اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن راﻫﮑﺎر اﺷﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ردﻫﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ وﯾﻨﺪوزﺳﺮور ﺑﻪﻧﺎم RedHat OpenShift

 Container Platformﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ راهﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﮐﺎری آنﻫﺎ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶرو دارد ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﺑﺮﺗﯿﻨﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
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