ﺳﻬﻢ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﺳﺮوﯾﺲ اژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از
وﯾﻨﺪوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ »ﻣﺎرک روﺳﯿﻨﻮوﯾﭻ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اژور ) ،(Azureﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮدازش اﺑﺮی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد» :از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺮور اژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﭘﺲ از آن ﺳﺎل
 2017ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد  40درﺻﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اژور ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺰ » 2018اﺳﮑﺎت ﮔﻮﺗﺮی« ،ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ آﻣﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  50درﺻﺪ ﺳﺮورﻫﺎی اژور را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ »ﺳﺎﺷﺎ ﻟﻮﯾﻦ« ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻃﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺳﻬﻢ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﭘﺮدازش اﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از
وﯾﻨﺪوز ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ روﻧﺪ از ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺷﺪن  ASP.NETﺷﺮوع ﺷﺪ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺮدازش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﺑﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺳﺮورﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﻧﺰول ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺑﺎزار در ﺳﺎل  ،2017ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  68درﺻﺪ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و از آن
زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪه.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺳﺮورﻫﺎی اژور را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورد ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ »ﮔﻮﺗﺮی« ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺳﻬﻢ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺮ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اژور ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﻮر ) (SDNاژور ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد«.

اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻫﻢ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎل روی آوردن ﺑﻪ
ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻮﺗﺮی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ» :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ  ASP.NETرا ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ «.وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ »اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ« ﻫﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﯾﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن اﻋﻼم ﮐﺮده ﻋﺎﺷﻖ آن اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺸﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ روی اژور در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ

 Azure Sphereاﺳﺖ؛ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺑﺮد اﺳﻤﯿﺖ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺮﻧﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در ﺣﺎل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺳﺮورﻫﺎی اژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

