ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ

اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  Azureﺑﺮای ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ  Strata+Hadoopﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی وﯾﮋهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Azureو دادهﻫﺎی
ﺣﺠﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی Azure
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪﭘﺮدازﻧﺪ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ  Strata+Hadoopﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎن ﺧﻮزه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺎق
ﻓﻦآوری و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﺑﻬﺒﻮد و
ارﺗﻘﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ  Azureﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از اﺟﺮای  HDInsight Azureروی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اوﺑﻮﻧﺘﻮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ Storm on
 ،HDInsightﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ  Azureو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت روی Azure
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دادهﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻫﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اول آنﮐﻪ ﻓﻦآوری ﺳﺎﺧﺖ دادهﻫﺎی
ﺣﺠﯿﻢ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنرا در دﺳﺘﺮس ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد ﻃﺮاز اول ﻫﻤﭽﻮن
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان  ITو ﺗﺠﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ Auzre .در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺮار دارد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی روی  Azureدر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه  Azureاﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ HDInsight
ﭼﯿﺴﺖ؟  HDInsightراﻫﮑﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ HDInsight .ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﭘﺎﭼﯽ ﻫﺎدوپ اﺳﺖ Apache Hadoop .ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎوا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﭘﺮدازش ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از دادهﻫﺎ روی ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻫﺎدوپ روی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد  HDInsightرا در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺎدوپ را دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن Virginia Tech, Chr.
 Hanson, Mediatonicو دﯾﮕﺮان در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎدوپ را روی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و روی ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Hortonworks Data
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ Hortonworks ).ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎدوپ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ( ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را روی

 Azureﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل اﺑﺮی ﻫﯿﺒﺮﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب
از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد)ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل راﻫﺒﺮی ﭘﺮوژه اوﺑﻮﻧﺘﻮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد( .رﻧﺠﺎراﺟﺎن
ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎی دادهای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
 HDInsightرا روی  Azureﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« ،ﮐﻮری ﺳﺎﻧﺪرز ﻣﺪﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Azureﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎی ﻫﺎدوپ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ  Azureﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎده اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎی ﻫﯿﺮﺑﺪ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ «.ﺳﺮوﯾﺲ  VMاﺑﺮی  Azureاز ﺷﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 Storm for Azure HDInsightﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎدهﺗﺮ و در دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮدن دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود Storm .ﯾﮏ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
رﺧﺪاد دادهای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده Storm with
 HDInsightﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻼدرﻧﮓ و
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل Linkury ،از
 HDInsightﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  Stormﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Stormرا ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  .Netو  Javaدر دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار و ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  Stormرا در ﻣﺤﯿﻂ وﯾﮋوالاﺳﺘﻮدﯾﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 :Azure Machine Learningﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ  Azureﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﻧﺮماﻓﺰاری اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل
ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ  . Netﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﻨﺪوز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ Azure .از داﮐﺮ  Dockerﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮐﻪ روی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ راﺑﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﯾﻨﺪوزی را ﺑﺮای داﮐﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﯾﺖ ونﺗﻮرﺑﯿﺖ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎدﻻ ،در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم
ﮐﺮد "ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ" و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ از  Azureﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻢ از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﻫﺎدوپ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ«.
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