آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢدار ﺳﺮورﻫﺎی ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری دﻧﯿﺎ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Docker Engineﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را روی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در آﺗﻼﻧﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016از اول اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از اوﺳﻂ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اول اﮐﺘﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﺎم ﺑﺮد .دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Nano Serverﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﮐﻼود اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﻫﻤﺮاه اول
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از  Docker Engineﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2016اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ دو ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ و ﺗﺠﺎری و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  Docker Engineدر وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2016
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻏﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ را ﺑﻪ
 Docker Engineﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از راﻫﮑﺎر ﻣﺮاﮐﺰ داده  Dockerﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی دﻧﯿﺎی ایﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﻨﺪوز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی وﯾﻨﺪوز ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ،در ﮐﻼود ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ  Dockerو ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  Dockerرا ﻫﻢ از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
اﺑﺰارﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ در ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺮور ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  System Center 2016 ،2016ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪSystem .
 Centerﮐﻪ ﭼﻨﺪان رﺑﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺳﺮوﯾﺴﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  VMWareﯾﺎ
 Hyper-Vرا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ از  Azure Stackرا ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل 2017
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺪﻣﺎت  Azureرا داﺧﻞ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ  Azure Key Vaultو Azure
 Queueاﺷﺎره ﮐﺮد.
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