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م
مائیکرو فوٹ ایجور  10گ ھن ٹے میں کمل کورس

تعارف
مائیکروسافٹ ایذور نے  2012میں ا ئنے آغاز کے تعد سے ہی زبردست شرح سے برقی کی ہے۔ ئیک ئیک کے مطابق  ،مائیکروسافٹ ایذور نے  2016میں  9ف نصد  2017 ،میں
ف نصد  2018 ،میں  14ف نصد  ،اور  2019کی پہلی سہ ماہی میں اس کی مارکیٹ کے لحاظ سے  16ف نصد اضافہ ہوا یائٹیں .خدمات کی تعداد میں بھی یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ قی
!سبق میں آپ کی مدد کرنے میں مدد کریں  Azureکی تمام خدمات کو خائیا ضروری ہے؟ مجھے اس  Azureالحال + 600کے قرئب خدمات پیش کریا ہے۔ لیکن  ،کیا

ی
ایک اغلی  Azureکالؤڈ کیرییر میں ایک اہم آغاز خاضل کرسکیں گے۔  Azureس کھیں گے  ،لہذا آپ ا ئنے  Azureمائیکروسافٹ ایذور کے سبق میں  ،آپ پنیادی یابوں سے
 ،بروڈکیس  Azureیادل کے فن تعمیر کے یارے میں  ،مخیلف  Azureکالؤڈ کمن بوئیگ یلیٹ فارم ہے جو مائیکرو سافٹ کے اصطیل سے آیا ہے۔ اس ایجوور ئ بوبوریل میں  ،آپ
ی
 ،کی طافت کو اسنعمال کررہے ہیں کے یارے میں س کھیں گے۔ لہذا  ،اس ئ بوبوریل سے  Azureاور کس طرح اییربرابزز کمن بوئیگ  ،ڈ ئ یا پیس  ،ئ یٹ ورکیگ  ،اور مواد کی قراہمی میں

آپ کو واضح تظریہ ملے گا کہ ابزور کالؤڈ ڈومین میں کس طرح اتقالب ل رہا ہے۔

ابزور فلیگ سپ کالؤڈ شروس ہے جو مائیکرو سافٹ کے ذرتعہ پیش کی خاتی ہے اور آج سب سے ییزی سے برقی کرنے والی خدمات میں سامل ہے۔ ابزور کمن بوئیگ  ،وئب شروشز  ،ڈ ئ یا

اسبوریج  ،یجزیات  ،ئ یٹ ورکیگ  ،مواد کی قراہمی  ،سیاخت اور رسائ کا ائ نطام  ،اور پہاں یک کہ اییرئ یٹ آف خیزوں میں فیم بوں میں تطور ئنجواہ پیش کرنے ہیں۔

مائیکروسافٹ آزور کو ا ئ ٹے وسیع ئیمانے پر ک یوں اسیعمال کیا جاتا ہے؟
کی کجھ الگ خصوصیات ہیں  Azureابزور پہت ییز شرح سے بڑھ رہا ہے اور کالؤڈ ڈومین میں ا ئنے اور مارکیٹ لیڈر اے ڈیلبو ایس کے ماپین قرق کو ئید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
جو کالؤڈ ڈومین میں اس کی ییزی سے برقی کر رہی ہیں۔ اس ایجوور ئ بوبوریل میں  ،ہم نے کجھ اغلی وجوہات درج کیں ہیں کہ آذور کو ا ئنے وسنع ئیمانے بر ک بوں اسنعمال کیا خارہا ہے
خالیکہ یہ کالؤڈ ڈومین میں ائیا دبر سے آنے وال ہے۔

ایک پہت اچھا یلیٹ فارم پیش کریا ہے۔ ) (PaaSپہیرین بولز اور یلڈیگ یالکس کے سابھ تطور شروس • Azure

بروگرامیگ زیابوں کے سابھ مطاتقت پیش کریا ہے جو ایک پہت بڑا فایدہ ہے۔  NETیہ •
کی سیکبورتی اور ڈ ئ یا بروئیکشن کی خصوصیت کالؤڈ ڈومین میں کسی سے ئنجھے پہیں ہے۔ Az Azure
پہیرین ہاییرڈ کالؤڈ خصوصیات اور پیش گوتی سے یادل یک آساتی سے من نقلی پیش کریا ہے۔ • Azure
ایک مربوط ماجول قراہم کریا ہے۔  anن کے ل forیہ ائپ کی برقی  ،خایچ اور یادل میں تعی •
آپ تغیر کسی بریساتی کے آذر کرسکنے ہیں اور کامیاتی کے سابھ ابزور کالؤڈ اتفراسیرکجر فائم کرسکنے ہیں۔ •
کی طرف ہجرت کریا آسان ہو۔  Azureنے ویڈوز ضارفین کے سابھ اییربرابز معاہدے کنے ہیں جس سے اپہیں • Azure

مائیکروسافٹ ابزور کی خصوصیات
کالؤڈ اتفراسیرکجر میں خانے بر مخ بور کر رہی ہیں۔  Azureکی کجھ اغلی خصوصیات کی فہرست د ئنے ہیں جو ہر سابز کے کارویاری اداروں کو  Azureپہاں  ،ہم
یالش کو کسی بھی کسیم ائیلی کیشن میں یالش کی فعالیت کو شرائت کرنے کے لنے اسنعمال کیا خاسکیا ہے۔ Azure
ڈ ئ یا سینیر اور آپ کے ماجولیاتی ماجول کے درمیان براہ راست تعلق پیش کریا ہے۔  Azureایکسیریس روٹ Azure
کیشے کے ذر تعے ریڈیس کیشے یک محفوظ  ،شرسار رساتی ممکن ہے۔ Azis Redis
ابزور ئنچ آپ کو آساتی سے خالنے اور اسم یلی لین کی طرح آپ کی ائیلیکیشن بر عمل درآمد کرنے د ئ یا ہے۔
آپ تغیر کسی پنیاد کے پنیاد یا یادل کے پنیادی ڈھا یچے بر کام کرنے ہیں۔

یاپ ایجوور شروشز
کمن بوئیگ :آزور کے ذرتعہ پیش کردہ کمن بوئیگ خدمات ورجویل مشن بوں کے ائ نطام اور دور دراز کے اسنعمال  ،کٹ ینیرابزیشن اور ئنچ بروسیسیگ کی معاوئت کے لنے ہیں۔
م
ننجمیٹ  ،اور مواد کی قراہمی کے لنے خدمات کے سابھ سابھ  ،وئب ائیلی کیسیز کی برقی اور  ، APIوئب :ایجوور کے ذرتعہ پیش کردہ وئب خدمات میں دوشروں کے درمیان شرچ

تعنیاتی کے لنے اسنعمال ہونے والی خدمات سامل ہیں۔

ذخیرہ :ابزور ساحتی اور غیر ساختہ اغداد و سمار دوبوں کے لنے بوسنع یذبر یادل اسبوریج کے لنے خدمات کی ایک بوری رئنج پیش کریا ہے۔ یہ اغائت بڑے اغداد و سمار کے مشنقل اور ذخیرہ
کرنے کے لنے دسنیاب ہے۔

م
آزور ورجویل ئ یٹ ورک خدمات پیش  Azئ یٹ ورکیگ :شرسار رواتط اور گیٹ وے فائم کرنے اور لوڈ بوازن  ،برتقک ننجمیٹ  ،ڈی این ایس ہوسنیگ  ،اور ئ یٹ ورک سیکبورتی کے ل

کی خاتی ہیں۔

یجزیات :ازور کے ذرتعہ پیش کردہ یجزیاتی خدمات کی خد میں یگ ڈ ئ یا ائیالیکس  ،رئ یل یائم ائیالیکس  ،مشین لرئیگ  ،آتی او تی اور ڈ ئ یا گودام سامل ہیں۔
س ت
غالمی طح بر قسیم کردہ ئ یٹ ورکس کے لنے مواد کنخیگ  ،آن ڈ تمایڈ اسیرتم یگ شروشز  ،میڈیا یلے ئیک  ،ایکوڈیگ  ،اور اسی طرح کی خدمات پیش کریا ہے۔ : Azureمواد کی قراہمی
ایکبو ڈابرکیری  ،اور اسی طرح کی رساتی  ، Azureئ یٹ ورک  ،خقتہ کاری  ،جساس معلومات کی خقاظت  Azureخدمات  (IAM): Azure IAMسیاخت اور رسائ کا ائ نطام
کو تقنتی ئیایا ہے۔
ڈ ئ یا سینیرز  ،شرور ئیک اپ  ،اور یازیاتی کے سلسلے میں ائیداتی پنیادی ڈھا یچے میں خدمات پیش کریا ہے۔ : Azure Azureہاییرڈ اپنیگریشن

لحکدار جو جسماتی کمن بوبر میں ایک سے زیادہ مشنٹیں خالسکتی ہے۔ ہر تطام میں مخیلف آبرپنیگ شسیم ہوسکیا ہے۔
ابزور وئب اپیس
ایک میزیان خدمت مہیا کریا ہے جشے ڈویلیر مویایل یا وئب ایلی کیشن ئیار کرنے کے لنے اسنعمال کرسکنے ہیں۔ اس Azure App Services: Azure Web App

خدمات کی خگہ لنیا ہے  ،جس میں  Azureاپیس یا لخک اپیس ئیانے کے لنے اسنعمال کرسکیا ہے  ،جو ساس کے سابھ اتضمام قراہم کریا ہے۔ یہ کتی غلنحدہ  APIکے غالوہ ڈویلیر
مویایل خدمات سامل ہیں۔  ، Azureوئب سائٹ Azure
ڈ ئ یا بیس  Azure SQLمائیکروسافٹ
بر منتی خریداری ماڈل  vCoreایذور ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس :مائیکروسافٹ پہلے سے کہیں زیادہ ذہین ئیانے کے لنے مخیلف فیکسیز کو سامل کرکے اس کو بڑھا رہا ہے۔ ان میں یازہ برین
کے ڈ ئ یا پیس کی چمائت کریا ہے !ڈ ئ یا پیس کی یحالی خلدی ہے اور فوری ئیک اپ کی پیش کش کرتی ہے۔ اغداد و سمار کی جسامت سے فطع تظر  TBمیں ہاییرسیل ہے جو سابز 100
برابزیکشن یائم ییز بر ہویا ہے۔
اسیوریج Azure
مائیکروسافٹ ایذور اسبوریج کا خابزہ :مائیکروسافٹ خدید اسبوریج دشواربوں کا ایک زبردست خل قراہم کریا ہے جو آزور اسبوریج ہے۔ دن یدن اغداد و سمار میں اضافے کے سابھ  ،ہمیں ا ئنے
ذخیرہ کرنے کے طرتفوں کو بھی اوبر لے خانے کی ضرورت ہے۔ ایجوور اسبوریج سیکبورتی  ،اسنحکام اور پہت کجھ کے سابھ سابھ بڑے ئیمانے بر اسکیل ائیلتی مہیا کریا ہے۔

تلب اسیوریج Azure
آزور یلب اسبوریج کیا ہے؟ ابزبور یلب اسبوریج شروس کی مدد سے بڑی تعداد میں غیر ساختہ آیخیکٹ ڈ ئ یا  ،جیشے ئیکسٹ یا یاییری ڈ ئ یا کو اسبور کیا خاسکیا ہے۔ آپ عوامی طور بر ڈ ئ یا کو نے
تقاب کرنے کے لنے  ،یا ائیلیکیشن ڈ ئ یا کو یجی طور بر اسبور کرنے کے لنے بھی آزور یلب اسبوریج کا اسنعمال کرسکنے ہیں

ابزور شروس یس
ابزور شروس یس کیا ہے؟ مائیکروسافٹ ابزور شروس یس ایک فایل اعیماد معلومات کی قراہمی کی خدمت ہے۔ مرکزی ایخیڈا مواضالت کو آسان ئیایا ہے۔ خب دو یا زیادہ چماعٹیں
معلومات کا ئیادلہ کریا خاہیں بو  ،ان کو مواضالت کے ایک سہولت کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروس یس ایک بروکرڈ  ،یا پیسری یارتی مواضالتی طرتقہ کار ہے
بوئ نقکیشن خب Azure
بوئ نقکیشن ہیس ضارفین کو اسنعمال کرنے کا آسان طرتقہ قراہم کریا ہے  ،جس سے ایجن اتکلیسڈ ہوسکیا ہے۔ ضارف کسی بھی کالؤڈ یا : Azureبوئ نقکیشن جیس کیا ہے ؟ Azure
آن برتمسس ئیک ئیک ائیڈ سے آساتی سے کسی بھی مویایل یلیٹ فارم بر یارگیڈ اور برسیالبزڈ یش اطالغات آساتی سے بھنج سکنے ہیں۔ مائیکروسافٹ سے مصدفہ ابزور بروفیسیل پنیا خا ہنے
ہیں؟

ریسورس منیجر Azure
ایذور ریسورس مننجر کیا ہے ؟ :آپ کو ا ئنے خل میں موجود وسایل کے سابھ ایک گروپ کی حٹن یت سے کام کرنے کے فایل ئیاپیں خب آپ ئیانے والے ریسورس مننجر آپ اسے کسی

 ،کٹ ینیر میں اسبور کرنے ہیں بو یہ آپ کی سیکبورتی اور آڈپنیگ میں مدد کریا ہے۔ آپ ایک ہی خل میں ا ئنے خل کیلنے تمام وسایل کو تعنیات یا خذف کرسکنے ہیں

اپزور مشین لرئیگ (ایم اتل )ئ یوٹورتل
ابزور ائم ایل ئ بوبوریل :ابزور مشین لرئیگ برقی کو آسان ئیانے کے سابھ سابھ لگت اور وفت دوبوں کی بھی یچت کرتی ہے۔ کس نے شوخا ہوگا کہ کوتی ڈریگ ائیڈ ڈراپ جیسی
خصوصیات کا اسنعمال کرنے ہونے مشین لرئیگ ماڈل یسکیل دے سکیا ہے؟ ایسا کریا ازور مشین لرئیگ اسبوڈبو میں کریا ممکن ہے  ،اور یہ کام کرنے کے لنے یلٹ میں لگ بھگ
تمام بڑے الگوربھم پیش کریا ہے۔ ہم ہر خیز کو ہارڈ کوڈ بھی کرسکنے ہیں۔

 Azureکالؤڈ کمن یوئیگ کا جاپزہ اور مائیکروسافٹ
:کالؤڈ کمن یوئیگ تعرتف
کالؤڈ کمن بوئیگ اییرئ یٹ بر کمن بوئیگ خدمات  ،شرورز  ،اسبوریج  ،ڈ ئ یا پیس  ،ئ یٹ ورکیگ  ،بولز اور سافٹ وییر کی قراہمی ہے۔
اس سے کمٹن بوں کو کمن بوٹ وسایل برونے کار لنے کا اہل ئیایا ہے  ،یہ شرور  ،اسبوریج یا گھر میں کمن بوئیگ اتفراسیرکجر کی یحالی اور برقرار رکھنے کے واخد مقصد کے لنے درجواست پہیں
ہوسکتی ہے۔

کالؤڈ کمن یوئیگ ک یوں؟
سیکبورتی کی یات کی خانے بو پہت ساری کارویاری کمٹن بوں کے اعیماد کے سابھ پہت سارے کارویاری اداروں کے سابھ کالؤڈ کمن بوئیگ نے خالتہ ماضی میں اہمیت خاضل کرلی ہے۔
عوام  ،مشین  ،یادل کی طرف سے دن یدن بڑی تعداد میں ڈ ئ یا کی ئیداوار میں اضافے کے سابھ ہی ان وسنع ڈ ئ یا کو ائتہاتی موبر اور موبر ایداز میں سنی ھا لنے کے لنے تصوبر میں آیا ہے۔
کالؤڈ کمن بوئیگ نے آتی تی پیشہ ور اقراد کے لنے کیرییر کے ئنے موافع کا وغدہ کیا ہے۔ یہ آپ کی موجودہ پنیادی مہاربوں کو براہ راست کالؤڈ ئیکیالوخیز میں من نقل کرنے یا کالؤڈ خاب کے
کرداروں کی ابھرتی ہوتی طلب کو بورا کرنے کے لنے مہاربوں کا ئیا سیٹ ئیار کرکے کیا خاسکیا ہے۔

کی درخواس تیں Azure
ی
کے مخیلف اطالق د کھیں گے۔  Azureسبق کے اس خصے میں  ،ہم  Azureجویکہ یادل کی طرف فدم رکیا غیر موزوں ہے  ،لہذا
برقی :ابزور کوڈ سنیریگ  ،پیشنیگ ائیلی کیسیز  ،بریساتی کا ازالہ  ،شوفٹ وییر ڈویلیمیٹ کیس وغیرہ کی مدد سے سافٹ وییر کی کامیاب برقی میں مدد کریا ہے۔
م
 ،بولز اور خدمات کا ایک کمل سیٹ پیش کریا ہے جس میں درجواست کی یشخ نص  ،یلڈ پیشنیگ کے لنے پیسٹ لنیز  ،یجریات  toolsڈی او اویس :ایجوور ڈی او اویس کے تقاذ کے ل

وژویل اسبوڈبو ئیم شروشز وغیرہ سامل ہیں۔

غ
مشین لرئیگ :آزور کے ذرتعہ پیش کردہ مشین لرئیگ ائیلی کیسیز میں وہ طافت ور اے اور لمی کمن بوئیگ ماڈل ئیانے کے لنے اسنعمال ہونے والے  ،ماڈلز کی برئ یت کے لنے
ڈ ئ یاسیٹ وغیرہ سامل ہیں۔
کٹ ینیرابزیشن :کٹ ینیریالبزیشن خدمات میں کیکروں کی بھاری مقدار کو یحلبق اور آرکیسیرئٹ کرنے کے لنے ڈوکر اور کیرئٹیس کے تقاذ کے لنے ابزور یلیٹ فارم سامل ہے۔
 ،خیزوں کا اییرئ یٹ :ابزور آتی او تی کے اغداد و سمار کی گرفت  ،یگراتی اور یجزیہ کرنے کے لنے ایک سے زیادہ خدمات پیش کریا ہے جو سٹیسروں اور اس طرح کے دیگر آلت سے تکلیا ہے
کے کامیاب تقاذ کے لنے مسیلے کی اطالغات اور معاوئت کا یجزیہ اور یگراتی کریا ہے۔  IOTاور بھر

آتی تی سیکبورتی :اس میں کالؤڈ میں آتی تی سیکبورتی کی سیاخت اور اس کا جواب د ئ یا اور جساس ایابوں اور خقتہ کاری کی خائیاں کا ائ نطام بھی سامل ہے۔

ک بوں سیکھیا خا ہنے؟  Azureآپ کو
ییزی سے بڑھ رہا ہے اور دئیا میں سب سے ییز رفیار سے بڑھیا ہوا کالؤڈ یلیٹ فارم ہے۔ جویکہ یہ مائیکرو سافٹ کی طرف سے ایک ئتی پیش کش ہے  ،لہذا ہم بوفع کر سکنے Azure
ہیں کہ مشنقیل میں کمنتی ییز رفیار سے برقی کرے گی۔ اس سارے اسیاب  ،ا یشے پیشہ ور اقراد کے لنے مالزمت کے پہت سارے موافع ہوں گے جو مائیکروسافٹ آزور میں برئ یت یافتہ
ی
ت
ئ بوبوریل کو د کھیں اور اس میں ع بور خاضل کریں بو آپ کو اس طاف بور کالؤڈ یلیٹ فارم کی پنیادی فہیم ہوگی جو فدرتی طور بر آپ کو کالؤڈ  Azureہیں۔ اس کا مطلب ہے  ،اگر آپ اس
ڈومین میں ا ئنے کیرییر کو ییز رفیار رکھنے میں مدد قراہم کرے گی۔

مائیکروسافٹ ایذور کے اس ئ بوبوریل میں مائیکروسافٹ ازور کا تعارف  ،کالؤڈ کمن بوئیگ کی تعرتف  ،کالؤڈ کمن بوئیگ کے فواید اور تقصایات  ،ایذور ورجویل مشن بوں کی تعمیر  ،ازور یلیٹ فارم بر
ریسورس مننجر کا اسنعمال کرنے  Azureوئب ائیلی کیسیز کی میزیاتی  ،ایشبوریل اور پنیلر ڈ ئ یا کو اسبوریج  ،اسبوریج یالبز  ،ڈبزاپنیگ مواضالت کی خکمت عملی کو فطار اور شروس یس اور
ہونے۔

یجوپز کردہ سامعین
 ،سیکھ سکیا ہے۔ آتی تی اور سافٹ وییر ڈویلیرز  Azureکوتی بھی جو کالؤڈ ڈومین میں کیرییر ئیایا خاہیا ہے وہ اس ایجوور ئ بوبوریل کے ذرتعہ خا سکیا ہے اور آسان اور موبر ایداز میں
ئ بوبوریل سے فایدہ ابھا سکنے ہیں۔  Azureشسیم ایڈمیسیرییر  ،براحیکٹ مٹننجرز  ،اور دیگر اس

فھرست
کالؤڈ کمن یوئیگ کا تعارف
کالؤڈ کمن بوئیگ کا خابزہ اور مائیکروسافٹ ابزور :کالؤڈ کمن بوئیگ تعرتف :کالؤڈ کمنبوئیگ اییرئ یٹ بر کمن بوئیگ خدمات  ،شرور  ،اسبوریج  ،ڈ ئ یا پیس  ،ئ یٹ ورکیگ  ،بولز اور سافٹ وییر کی قراہمی
ہے۔ اس سے کمٹن بوں کو کمن بوٹ وسایل برونے کار لنے کا اہل ئیایا ہے  ،یہ شرور  ،اسبوریج یا گھر میں کمن بوئیگ اتفراسیرکجر کی یحالی اور برقرار رکھنے کے واخد مقصد کے لنے درجواست
پہیں ہوسکتی ہے۔

ورخوتل مشین کی تعمیر Azure
ورجویل مشین کیا ہے؟ یہ ایک کمن بوبر فایل ہے جشے غام طور بر تطور امنج کہا خایا ہے جو اضل کمن بوبر کی طرح بریاؤ کریا ہے۔ یہ ان فایلوں میں سے ایک ہے جس میں ہر خیز سامل

ہے۔ یہ ویڈوز  ،لنیکس وغیرہ میں خلیا ہے

کالؤڈ کمن بوئیگ سبق کے اس تعارف میں  ،کالؤڈ ماڈل پنیادی طور بر  3خصوں بر مسیمل ہے
ضروری خصوصیات جو کالؤڈ ماڈل کے کالؤڈ کمن بوئیگ سبق میں یایچ خصہ ہیں۔ Charac
کالؤڈ ماڈل کے کالؤڈ کمنبوئیگ ئ بوبوریل میں پین شروس ماڈل۔ Cloud
کالؤڈ ماڈل کے کالؤڈ کمنبوئیگ سبق میں خار تعنیاتی ماڈل۔ Cloud
براڈ ئ یٹ ورک یک رساتی •
ییز لحک •
مایا خدمت •
مطالتہ جود سیلف •
ریسورس بولیگ ource
:شروس ماڈل میں سامل ہیں
تطور شروس (ساس )سافٹ وییر as
) (PaaSخدمت کے طور بر یلیٹ فارم as
) (IaaSاتفراسیرکجر تطور شروس as
تعنیاتی ماڈل میں سامل ہیں
عوام

•

یجی

•
ہاییرڈ •

برادری

•

:کالؤڈ کمن بوئیگ کے فواید

لحک :یادل خدمات آپ کو کہیں بھی اس یک رساتی خاضل کرنے میں برمی د ئتی ہیں۔ lex
دسنیاتی :ایک ہی وفت میں  ،یہ  7× 24دسنیاب ہے۔ ailability
اسکیل ائیلتی :آپ اضاقی میال قراہم کرسکنے ہیں اور خب بھی ضرورت ہو اسے حیم کرسکنے ہیں۔ ala
ملکیت کی فیمت :ملکیت کی فیمت پہیں ہے۔ شرمایہ کاری کی ضرورت پہیں ہے ک بویکہ آپ کسی شرور کے مالک پہیں ہیں۔ ners
منیرڈ خدمات :یہ آپ کو ایک م نعدد بڑھنے میں مدد قراہم کرتی ہے کہ آپ کو کنتی فیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کنیا اسنعمال کر رہے ہیں۔ tered

:کالؤڈ کمن یوئیگ کے تقصاتات

یائم یائم :اگر یائم یائم ہو بو یہ بوری خدمات کو میابر کریا ہے۔ •
چملہ کرنے کا خظرہ :اییرئ یٹ کے ذر تعے فایل رساتی ہر خیز بر چملہ کرنے کا خظرہ ہویا ہے۔ ئنچ کی مدد سے اس کی اضالح کی خاسکتی ہے اور یہ تقنتی ئیایا خاسکیا ہے کہ یہ attack
ضرف ان لوگوں کے لنے فایل رساتی ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یافاغدگی سے اپ ڈئٹ بھی کیا خایا خا ہنے۔

مائیکروسافٹ اپزور کا جاپزہ
کے یام سے خایا خایا بھا۔ یہ کالؤڈ کمن بوئیگ یلیٹ فارم ہے جشے مائیکرو سافٹ نے  Azure 2006پہلے ویڈوز  Azureماضی میں مایکروسافٹ ابزور کے یام سے تکارا خانے وال
میں ایدروتی اسنعمال کے لنے ڈبزاین کیا بھا۔ تعدازاں اسے قروری  2010میں غام کردیا گیا بھا۔ اس کا یام مارچ  2014میں مائیکروسافٹ آزور رکھ دیا گیا بھا۔
ڈ ئ یا سینیرز کا یہ ئ یٹ ورکیگ یلیٹ فارم بوری دئیا میں بھیل گیا ہے

کیا ہے؟ Azure
ئی ی
س
ابزور کو ضرف ان م نظم ڈایا سینیرز کے طور بر ئیان کیا خاسکیا ہے جو ا ل کیشیس کی تعمیر  ،تعی .ن  ،ائ نطام اور غالمی طح بر خدمات قراہم کرنے کے لنے اسنعمال ہونے ہیں۔
ایجوور ڈ ئ یا سینیرز تعض اسیرئنحک مقامات بر منتی دئیا بھر میں وافع ہیں جو ضارفین کے مطالیات کو پہیرین طر تقے سے بورا کرنے ہیں
کسی بھی خطے میں ر ک ھے گنے یہ ڈ ئ یا سینیرز ابزور ریچیز کے یام سے خانے خانے ہیں اور ان کو کجھ اس طرح سے رکھا خایا ہے کہ کسی فدرتی آفت کی صورت میں جو ایک وفت میں ایک
ت
سے زیادہ خطے کو میابر کرے۔ یہ ڈ ئ یا سینیرز کلسیروں میں قسیم ہیں۔

مائیکروسافٹ ایذور کے ذرتعہ قراہم کردہ کالؤڈ کمن بوئیگ خدمات
کے ذرتعہ قراہم کی گٹیں ہیں اس کالؤڈ کمن بوئیگ ئ بوبوریل میں ایک ایک کرکے تقصیل سے ئیایا گیا ہے۔  Azureتمام یادل خدمات جو
 Azureکے طور بر PaaS
کے ذرتعہ قراہم کریا ہے۔ اس سے گاہکوں کو ہارڈ وییر اور اتفراسیرکجر کے یارے میں  Azureیہ ایک یلیٹ فارم ہے جو کالئ یٹ کو سافٹ وییر ئیار کرنے اور تعنیات کرنے کے لنے
 PaaSآبرپنیگ شسیم  ،خدمت اور ئ یٹ ورکیگ کے معامالت کا بھی حیال رکھیا ہے۔  Azureکے طور بر  PaaSفکر کرنے کی یحانے ائتی درجواست ئیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔
کے ذرتعہ ا ئنے مؤکلوں کو قراہم کی خاتی ہے۔  Azureکالؤڈ کمن بوئیگ خدمات میں سے ایک ہے جو

فواتد
کل لگت کم ہے ک بویکہ طلب کی پنیاد بر وسایل مخ نص کنے خانے ہیں اور شرورز جود یجود اپ ڈئٹ ہوخانے ہیں۔ cost
جیسا کہ خدمت جود یجود اپ ڈئٹ ہوخانے ہیں یہ سیکبورتی کے خظرات سے کم خظرہ ہوخایا ہے۔ •
ابزور ئیم مسلسل ئنے ورژن ڈویلیمیٹ بولز کی خایچ کرتی رہتی ہے  ،اس سے ضارفین کو ئنے بولز میں من نقل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ہی وفت میں  ،یہ ڈویلیرز کو ئنے ورژن Az

میں ڈھال کر گاہک کی طلب کو خلد بورا کرنے میں مدد کریا ہے۔

تقصاتات
اسنعمال کرنے ہیں بو  ،بورپنیلتی کا مسیلہ تصوبر میں آخایا ہے۔ مخیلف ایجوور ماجول موجود ہے جس کی وجہ سے ائیلی کیسیز اس کے مطابق ہوخاتی ہیں۔  PaaSخب a
 Azureکے طور بر IAAS
م
آتی اے اے ایس کے طور بر ایجور آبرپنیگ شسیم اور ائیلی کیشن ڈویلیرز کو ائیلی کیشن یلیٹ فارم کا کمل کنیرول د ئ یا ہے۔ ضارف کو جود ڈ ئ یا سینیرز یک رساتی  ،ائ نطام اور یگراتی
کے ذرتعہ ا ئنے مؤکلوں کو قراہم کی خاتی ہے۔  Azureکالؤڈ کمن بوئیگ کی دوشری خدمات میں سے ایک ہے جو  IAASکرنے کا موفع ملیا ہے۔

فواتد
م
یہ ائتہاتی میالی یلیٹ فارم ہے جہاں کمل کنیرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ •
من نقل کیا خاسکیا ہے۔  Azureدرجواست کو کسی بھی قسم کے دویارہ کام کنے تغیر ویڈوز ابزور میں من نقل کیا خاسکیا ہے۔ ڈ ئ یا پیس جیشے ائیلی کیسیز کو بھی •
یادلوں میں خدمات کی فوری من نقلی میں مدد ملتی ہے  ،اس سے دکایداروں کو آساتی سے ا ئنے مؤکلوں کو خدمات پیش کرنے میں مدد ملتی ہے clouds
م
ضارفین کو کسی خاص ورژن بر فائم رہنے کی آزمایش ہوتی ہے ک بویکہ اپہیں کمل کنیرول دیا خایا ہے۔ ضارفین کے لنے درجواست کو مشنقیل کے ورژن میں من نقل کریا complete

مشکل ہوخایا ہے۔

پہت ساری وجوہات ہوسکتی ہیں جس کی لگت میں اضافہ ہوسکیا ہے یہ شوف بوییر کو اپ گریڈ کرنے کیلنے شرور کی اغلی یحالی ہوسکتی ہے۔ •
نے برئ یب ورژن میں سیکبورتی کے پہت سارے مسایل ہیں۔ •
میں جودکار شرور ئنخیگ کا کوتی ئیدویست پہیں ہے۔ یہ بورے کارویار بر ابر ایداز ہونے والے ائتہاتی کمزور ہوخایا ہے۔  ، IAASکے برغکس a PaaS
دوبوں خدمات کے مخیلف فواید اور تقصایات کو سمجھیا پہت ضروری ہے۔ یہ پننجہ اخذ کیا خاسکیا ہے کہ  bothائتی ضرورت کے مطابق میاسب یلیٹ فارم کا ائنحاب کرنے کے ل
م
سے زیادہ کام کرنے کا ایک مجموعی فایدہ ہے۔ آتی اے ایس آبرپنیگ شسیم اور ائیلی کیشن یلیٹ فارم بر کمل کنیرول د ئ یا ہے حیکہ  IaaSکو احیاس کی ائیلی کیسیز کے لنے PaaS
بر عمارت کا پنیادی ڈھایجہ۔  Azureتی اے ایس کارویاری ماڈل میں آبرپنیگ لگت کو بوڑ د ئ یا ہے۔

ورخوتل مشین ک یا ہے؟
یہ ایک کمن بوبر فایل ہے جشے غام طور بر تطور امنج کہا خایا ہے جو اضل کمن بوبر کی طرح بریاؤ کریا ہے۔ یہ ان فایلوں میں سے ایک ہے جس میں ہر خیز سامل ہے۔ یہ ویڈوز  ،لنیکس وغیرہ
میں خلیا ہے۔ اس سے آپ کو ایک لحک ملتی ہے جو جسماتی کمن بوبر میں ایک سے زیادہ مشنٹیں خالسکتی ہے۔ ہر تطام میں مخیلف آبرپنیگ شسیم ہوسکیا ہے۔
ان میں سے ہر ایک ورجویل مشین ائیا ائیا ورجویل ہارڈوییر قراہم کرتی ہے جس میں سی تی بو  ،میموری  ،ہارڈ ڈرائ بوز  ،ئ یٹ ورک اییرفیس اور اس طرح کے دیگر آلت سامل ہیں۔

ورخوتل مشین کیا ہے؟ Azure
کے ذرتعہ قراہم کردہ خدمات میں سے ایک ہے۔  Azureیہ آپ کی ائتی میال آپ ئیانے کے لنے
:یہ مخیلف طرتفوں کے لنے اسنعمال کیا خاسکیا ہے جیشے

برقی اور خایچ •
یادل میں درجواسٹیں •

ٹوسیعی ڈ ئ یا سینیر •
خال رہے ہیں بو اس کو جساتی وفت کی پنیاد بر ادائیگی کریا ہوگی۔  Azure vmyouیہ یاد رکھیا ہے کہ خب آپ
یہ دیکھیا ہوگا کہ آپ اس  it ،اس کی فیم بوں کا تعین ان کے سابز  ،آبرپنیگ شسیم اور کسی لیشیس یافتہ شوف بوییر بر منتی ہویا ہے جس کے اسنعمال سے م نعلق خارخز سے یخنے کے ل
کی خالت کو اسیاپ (ئیدیل )میں ئیدیل کرد ئنے ہیں

ورجویل مشین :کام کا بوچھ Azure
 Azure vmخانے کا ف نصلہ کر رہے ہو بو وہاں دو راسنے ہیں جن میں آپ عمل کر سکنے ہیں۔ اس ایجوور ورجویل مشین ئ بوبوریل کی یحلبق میں آپ  Azure vmخب آپ
یہ دو اہم طر تقے سیکھ رہے ہوں گے۔  twoمیں خانے کے ل
میاسب کام کا بوچھ work
یا میاسب کام کا بوچھ work
میاسب کام کا بوچھ
یہ کجھ بھی پہیں ہے  ،لیکن جو کام کے زیادہ کام کے بوچھ بر دسنیاب ہے  ،یہ یحارتی آن لین اسبورز ہوسکیا ہے
:یہ وفیا فوفیا کام کے بوچھ کے لنے بھی ہوسکیا ہے
مارکٹنیگ کی مہمات جو کسی ئ نطیم کی وئب سائٹ بر موسمی ہیں۔ •
پہوار کی چھنبوں کے دوران سالیہ قروخت۔ f
غیر م بوفع ورک بوچھ کے لنے جیشے اسیارٹ اپ جہاں وہ ائتی یسووتما سے یاوافف ہیں۔
اس کو ئ نطیم کے ذرتعہ بھی اسنعمال کیا خاسکیا ہے جو ضرف ا ئنے پنیادی ڈھا یچے کو یادل بر ئید کریا خا ہنے ہیں۔

تا میاسب کام کا ٹوجھ
اگر آپ ائتی درجواسبوں کو یادل میں من نقل کریا خا ہنے ہیں جس میں آپ کو فیمت کا قرق تظر پہیں آرہا ہے بو یہ میاسب پہیں ہے
خکام یا مقامی خکومت کی طرف سے کجھ فواغد و صواتط موجود ہیں جو ف نصلہ کرنے ہیں کہ آپ ان کے صواتط کی ئیا بر یادل میں پہیں خاسکنے ہیں
کیشے ئیاؤں؟  Azure vmمیں ائیا پہال
:ورجویل مشین ئیانے کے م نعدد طر تقے ہیں  Azureآپ کی
م
:ئیانے کے لنے کام کر رہے ہیں  Azure vmیہ کمل طور بر اس ماجول بر منحصر ہے جس بر آپ
بوریل • Azure
یہ ایک ورجویل مشین خالنے والی ویڈوز کو تطور بوریل ئیایا ہے
ئ
یم یلٹیس •
ریسورس مننجر ئیم یلیٹ کی مدد سے ویڈوز ورجویل مشین ئیاتی خاسکتی ہے
کالئ یٹ ڈسکس ent
وسایل تعنیات کرسکیا ہے  Azureاسنعمال کرکے ایک C #
کی ST REST API
ورجویل ئ یٹ ورک کیا ہے؟
ئ یٹ ورک ضارفین کو  ، Azure Virtualورجویل ئ یٹ ورک کے یارے میں تقصیل سے خا ئنے میں مدد ملے گی  Azureاس ایجوور وی ائم ئ بوبوریل کی یسکیل سے آپ کو

میں ورجویل برائ بوٹ ئ یٹ ورک ئیانے اور ان کا ائ نطام کرنے کی اخازت د ئ یا ہے۔ ورجویل ئ یٹ ورک کا پنیادی مقصد ایک دوشرے سے میال کے سابھ یات ح یت کریا Azure

ورجویل ئ یٹ ورک آپ کو ا ئنے آن لین بریس ئ یٹ ورکس سے راتطہ فائم کرنے د ئ یا ہے۔ یہ  Azureہے۔ مخیلف ورجویل ئ یٹ ورک کو ایک سابھ جوڑنے کا ایک آیشن موجود ہے۔

کی چمائت کرنے ہیں  ICMP ، UDPورجویل ئ یٹ ورک  Azureکو آپ کے ا ئنے ڈ ئ یا سینیر میں بوسنع کے طور بر ئیایا ہے۔  Azureمؤبر طر تقے سے

ئنہائی )1
ان میں سے ہر ایک ئ یٹ ورک آزادایہ طور بر کام کریا ہے network
ت
خب ایک ورجویل ئ یٹ ورک ئیانے ہیں بو  ،آپ ان کو ط نقات میں قسیم کرسکنے ہیں۔ a
آپ ا ئنے ڈی این اے شرورز کو اسنعمال کرنے کے لنے ورجویل ئ یٹ ورک کو یسکیل دے سکنے ہیں۔ your

انیرئ یٹ مواصالت )2
میں کوتی میال پیش کرنے ہو بو یہ اییرئ یٹ یک رساتی خاضل کرسکیا ہے  Azure vmپہلے سے طے سدہ طور بر  ،خب آپ default
اور خب آپ کی ضرورت ہو بو آپ محصوص وسایل یک یاطتی رساتی کو فایل ئیاسکنے ہیں۔ •

ایذور ریسورس کم بوئیکیشن )3
ئنے کا اسنعمال کرکے یات ح یت کرسکنے ہیں  ،فطع تظر اس کے کہ وسایل  IPورجویل ئ یٹ ورک کے یچت آنے ہیں وہ ایک دوشرے کے سابھ یجی  Azureوسایل جو Az
مخیلف ذیلی غالفوں سے ہوں۔
آپ کو راسبوں کو برئ یب د ئنے اور ان کا ائ نطام کرنے کی ضرورت پہیں ہے۔  OSوہ سٹنٹیس کے درمیان طے سدہ راستہ قراہم کرنے ہیں  ،پنیاد بر ئ یٹ ورک •

ورجویل ئ یٹ ورک راتطہ )4
کسی بھی ورجویل ئ یٹ ورک میں وسایل کو فایل ئیانے ہونے  ،یہ ایک دوشرے سے میسلک ہوسکیا  anyکسی دوشرے ورجویل ئ یٹ ورک میں وسایل سے یات ح یت کرنے کے ل
ہے۔
پنیاد بر را تطے )5
ایک ورجویل ئ یٹ ورک کو آن برتمیسس ئ یٹ ورک سے میسلک کیا خاسکیا ہے  ،جس سے وسایل کو ایک دوشرے کے ماپین یات ح یت کرنے کا اہل ئیایا ہے
برتقک فلیریگ )6
ایڈریس اور بورٹ کے ذرتعہ  IPورجویل ئ یٹ ورک میں وسایل سے ئ یٹ ورک برتقک فلیر کیا خاسکیا ہے ماخذ
روئیگ )7
ازوری کی روئیگ کو اجنیاری طور بر ا ئنے راسبوں کی یسکیل کے ذرتعہ یا ئ یٹ ورک گیٹ وے کے ذرتعہ تی جی تی رویس کی یشہیر کے ذرتعہ پہلے سے طے سدہ طور بر زبر کیا خاسکیا ہے۔
ایڈریس لیز کی لمحدود  IPمنجرک میزیان یسکیل بروبوکول خدمات کا اسنعمال کرنے ہیں۔ ہر  Azureئ بوں کو مخ نص کرنے کیلنے  Ipآپ ورجویل ئ یٹ ورک کو تفوتض کردہ خدود سے
ورجویل ئ یٹ ورک میں منجرک میزیان یسکیل کی واضح تصوبر دکھاپیں گے۔  Azureئبوبوریل یحلبق کرنے سے آپ  Azure vmمدت ہوتی ہے۔ یہ
مس
ایڈریس مرئب  IPئ بوں کی خد سے ایک نحکم یجی  Ipv4کی خالت سے فطع تظر  ،آپ ورجویل ئ یٹ ورک سے وایستہ  Az Azure vmایڈریس ئیدیلبوں سے یخنے کے ل IP

کرسکنے ہیں۔

ورخوتل ئ یٹ ورک :سب ئ یٹ Azure
ابزور ورجویل ئ یٹ ورک ایک یا زیادہ سٹنٹیس بر مسیمل ہے
ت
ن
س طنٹیس آپ کے ورجویل ئ یٹ ورک کو چھونے آتی تی خدود میں قسیم کرنے ہیں یاکہ ان سٹنٹیس کے ایدر م نظم وسایل کو م نطقی طور بر الگ کیا خاسکے۔
ئ بوں کی خد ہوتی ہے جو ورجویل ئ یٹ ورک کی خگہ کا سب سیٹ ئیاتی ہے۔  IPہر سب ئ یٹ ورک میں
ابزور ورجویل ئ یٹ ورک :روئیگ یہ اس کے شوا کجھ پہیں ہے کہ آپ کا ڈتقالٹ برتقک کیشے روٹ ہوخایا ہے۔
جود یجود روٹ پنیل یسکیل دے دیا ہے اور اس پنیل میں شسیم کے پہلے سے طے سدہ را سنے  automaticallyاس نے ازور ورجویل ئ یٹ ورک کے ایدر ہر سب ئ یٹ کے ل

سامل کرد ئنے ہیں۔ آپ جسب ضرورت راسبوں والے تطام کے کجھ راسبوں کو اوور رایڈ کرسکنے ہیں اور روٹ پنیل میں اضاقی کسیم رویس سامل کرسکنے ہیں۔

ئ یٹ ورک سیکیورئی گرویس
ئنے  ،ئیدرگاہ اور  IPیہ فابر وال کے شوا کجھ پہیں ہے جو ورجویل مشین ل بول بر ئ یٹ ورک برتقک کو محدود کریا ہے۔ اس میں خقاطتی فواغد کی ایک فہرست ہے جو ذرتعہ یا میزل مقصود

بروبوکول بر منتی ان یاؤیڈ یا آؤٹ یاؤیڈ ئ یٹ ورک برتقک کی اخازت یا بردید کرتی ہے۔

اگر سب ئ یٹ بر لگو ہویا ہے بو  ،سب ئ یٹ میں موجود تمام وسایل بر خقاطتی فواغد لگو ہونے ہیں۔

اپزور ائپ سروسز
اپیس یا لخک  APIایک میزیان شروس مہیا کریا ہے جشے ڈویلیر مویایل یا وئب ایلی کیشن ئیار کرنے کے لنے اسنعمال کرسکنے ہیں۔ اس کے غالوہ ڈویلیر Azure Web App

 ،وئب سائٹ  Azureخدمات کی خگہ لے لنیا ہے  ،جس میں  Azureاپیس ئیانے کے لنے اسنعمال کرسکیا ہے  ،جو ساس کے سابھ اتضمام قراہم کریا ہے۔ یہ کتی غلنحدہ
خدمات سامل ہیں آپ کو ابزور ائپ خدمات کے یام سے ایک ایک بروڈکٹ قراہم کرتی ہے۔  Azure BizTalkمویایل خدمات اور Azure

اپزور وئب ابیس
میں ایک ایلی کیشن ئیانے کا ایک یلیٹ فارم مہیا کریا ہے۔  Azureکی تعی .ن  ،یسکیل اور اسے برقرار رکھنے کے تغیر  Azure VMآپ کو ا ئنے • Azure Web Apps
اور ازگر کا اسنعمال کرنے ہونے وئب ائپ ئیا سکنے ہیں۔  ASP.NET ، PHP ، Node.jsآپ •
وہ مسیرکہ برقی کے ماجول کو بھی مربوط کرنے ہیں جو تصری اسبوڈبو اور گٹ ہب ہوسکیا ہے۔ •
کمن بوٹ وسایل اسنعمال کرنے کے لنے ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے۔  Azureآپ کو ہمیشہ یاد رکھیا خا ہنے کہ آپ کو .

خصوصیات
تصری اسبوڈبو اتضمام :تصری اسبوڈبو میں ایک شرسار بول موجود ہے جو یحلبق  ،تعی .ن اور ڈئ یگیگ کے کام کو ہموار کرے۔
کی مدد قراہم کرتی ہے اور مویایل ائپ کے م نظریاموں میں یش اطالع  ،بوئ بق کے عمل کو بھی  CORsکے لنے کلیدی  RESTful APIsاور مویایل کی خصوصیت :یہ API

فایل ئیاتی ہے۔

م
آپ آن لین  youتغیر شرور کا کوڈ :یہ اسکرئٹ کو اس وفت خالیا ہے خب ضرورت بڑتی ہے اتفراسیرکجر ننجمیٹ کی بریساتی کے تغیر۔ ییز  ،آپ کے کوڈ کے جساتی جساب کے ل
ادائیگی کریں گے۔

ابزور وئب اپیس :وئب اپیس کو تعنیات کریا
آپ م نعدد طرتفوں کا اسنعمال کرکے ا ئنے وئب اپیس کو تعنیات کرسکنے ہیں
کا اسنعمال کرنے ہونے فایلوں کو دستی طور بر کاتی کریا F FTP

کالؤڈ اسبوریج شروس  ،جیشے ون ڈرائ بو یا ڈراپ یاکس سے فایلوں اور فولڈروں کو ائپ شروس میں ہم وفت سازی کریا cloud
ابزور ائپ شروس بھی وئب ڈئ یلوئ یکیالوجی کا اسنعمال کرکے تعنیائ بوں کی چمائت کرتی ہے۔ یہ تقطہ تظر تصری اسبوڈبو  ،وئب منیریکس  ،اور وژول اسبوڈبو ئیم شروشز کے سابھ
ن
دسنیاب ہے۔ اگر آپ گٹ یا اتف تی تی کا اسنعمال کرکے تعنیائیاں ایحام د ئ یا خا ہنے ہیں بو  ،آپ کو تعنیاتی کے اسیاد یسکیل د ئ یا ہوں گے۔ تعنیاتی شرئ قیکٹیس کا غلم آپ کو ائپ
کا کوڈ اور مواد کو ئنے وئب ائپ میں اپ لوڈ کرنے کی اخازت دے گا  ،یاکہ اسے براؤزیگ کے لنے دسنیاب ئیایا خاسکے۔

موتاتل اطالقات Azure
یہ مویایل ائیلی کیسیز کی ئیاری کے لنے ایک یلیٹ فارم مہیا کریا ہے جیشے آپ کے ڈ ئ یا کو خاضل کرنے کی اطالغات کو اسبور کریا اور ان یک رساتی خاضل کریا۔ مویایل اپیس ڈویلیرز کو
 ،خدید مویایل ڈبوایس اپیس کی مشکل ضروریات سے تمننے میں مدد کرتی ہیں جن میں سامل ہیں
ساختہ ڈ ئ یا کو اسبور اور یک رسائ struct
ائتی مرضی کے مطابق ئیان کردہ وافعات کے جواب میں اطالع موصول کریا custom
فیس یک  ،بوییر  ،مائیکروسافٹ اکاؤئٹ بر منتی ضارفین کی تصدبق اور اجنیار کریا Facebook
کارویار کی م نطق کو سامل کریا business

بر خل سکنے ہیں۔ یہ اپیس کالؤڈ میں خصوضی طور بر خل سکتی ہیں یا بوئ بق کے ل  Androidیا  ، IOSیہ ڈویلیرز کو کراس یلیٹ فارم اپیس ئیانے کی اخازت د ئ یا ہے جو ویڈوز
ن
آپ کے اخاطے کے پنیادی ڈھا یچے سے راتطہ کرسکتی ہیں۔ وہ یلٹ ان یش بوئ قیکیشن ایجن سے بھی فایدہ ابھا سکنے ہیں جو آتی ایس او  ،ائیڈرایڈ یا ویڈوز اسنعمال کرنے والے on
کسی مویایل آلہ بر ذاتی بوعیت کے یش اطالغات بھنج سکنے ہیں۔  anyتفرئیا

ایجوور الجک ابیس
گوگل شروشز اور سیلز فورس کو آیس میں جوڑ کر کارویاری عملوں کو جود کار ئیانے ہیں۔  Office 365 ،ابزور لخک اپیس کالؤڈ پیسڈ اپیس جیشے •
م نطق کی خصوصیت کے سابھ آپ مخیلف اتضمام م نظریاموں کے لنے ابزور مارکیٹ یلیس سے دسنیاب کنیکیرز کو اکی ھا کرنے کے لنے تصری ڈبزاییر اسنعمال کرسکنے ہیں۔ Log
م نطق اپیس کارویاری عملوں کو یافذ کرنے کے لنے ورک فلو ایجن کا اسنعمال کرتی ہے جشے آپ نے ڈبزاین کیا ہے اور ضارف یک رساتی قراہم کرنے کے لنے کنیکیر بر ایحصار ic

کرنے ہیں

ورک فلو میں ہر فدم ایک ایسی خرکت ہوتی ہے جو کنیکیر کے ذرتعہ ڈ ئ یا یک رساتی خاضل کرتی ہے flow

اپزور ائپ سروس ماخولیات
بزیس ئ نقیدی اپیس کو اکیر ائتہاتی بوسنع یذبر  ،الگ بھلگ اور شرسار ماجول کی ضرورت ہوتی ہے critical
شروس ماجولیات کا اسنعمال کرسکنے ہیں  Azure Appآپ  you ،اس ضرورت کو بورا کرنے کے ل requirement
اپیس کی میزیاتی کے لنے کیا خاسکیا ہے جس میں ائتہاتی اسکیل ائیل کمن بوٹ وسایل  ،ئتہاتی اور براہ  APIابزور ائپ شروس ماجولیات کا اسنعمال وئب اپیس  ،مویایل اپیس اور •
راست ورجویل ئ یٹ ورک راتطہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ڈ ئ یا بیس Azure SQL
ی
بر منتی خریداری  vCoreڈ ئ یا پیس کو بڑھا رہا ہے۔ ان میں یازہ برین  Azure SQLمخیلف ف کسیلتی سامل کرکے ا ئنے  toمائیکروسافٹ پہلے سے کہیں زیادہ ذہین ئیانے کے ل

کے ڈ ئ یا پیس کی چمائت کریا ہے !ڈ ئ یا پیس کی یحالی خلدی ہے اور فوری ئیک اپ کی پیش کش کرتی ہے۔ لین دین کا وفت اغداد و سمار  TBماڈل میں ہاییرسیل ہے جو سابز 100
کی جسامت سے فطع تظر ییز بر ہویا ہے جو ایک پہت اچھا شودا ہے۔ سابز کے غالوہ  ،ایک اور خصوصیت  ،ح بو رئ یلیکشن آپ کے ڈ ئ یا پیس کی تقل ئیار کرنے اور اسے مخیلف خعرافیاتی
بر چھوڑ  Azureمحل وفوع میں اسبور کرنے میں معاون ہے۔ سب سے اچھی یات یہ ہے کہ  ،آپ کو ضرف ایک ڈ ئ یا پیس میں برمیم کرنے کی ضرورت ہے اور تقتہ ایس ک بو ایل
دیں۔
ی
م
اس یالگ میں  ،آپ د کھیں گے کہ مائیکروسافٹ ایس ک بو ایل شرور ننجمیٹ کے سابھ کس طرح کام کریا ہے یاکہ اس میں ایک ڈ ئ یا پیس اور پنیل ئیاپیں اور ڈ ئ یا میں ہیرا ب ھیری کے
ل
کجھ شوالت کھیں۔ پہیر ہے اگر آپ پہلے ہی ایس ک بو ایل شرور بر کام کریا خا ئنے ہو۔  someل

ڈ ئ یا بیس کیا ہے؟  Azure SQLمائیکروسافٹ
مائیکروسافٹ ایذور ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس ایک ایسا رستہ دار ڈ ئ یا پیس ہے جو ایک فایل اعیماد اور محفوظ ہے  ،اور یہ کسی بھی پنیادی ڈھا یچے کے یارے میں فکر کنے تغیر اغلی کارکردگی کا

مطاہرہ کریا ہے۔

اور مقامی اغداد و سمار کے ڈھا یچے کی چمائت کریا ہے۔  ، JSON ، XML ،یہ رستہ دار
:مائیکرو سافٹ ایذور ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس کے یاس تعنیاتی کے پین اجنیارات ہیں
سنگل ڈ ئ یا پیس le
لحکدار یالب .
م نظم میالوں •

یہ یالگ سنگل ڈ ئ یا پیس کے یارے میں یات کرے گا  ،اور آخر میں یہ آپ کو دکھانے گا کہ کس طرح ایک ڈ ئ یا پیس ئیایا ہے اور کجھ شوالت لکھیا ہے۔
ڈ ئ یا پیس کے یارے میں یات کرنے وفت  ،شرور کے یارے میں یات یہ کریا کیشے ممکن ہے؟ مائیکرو سافٹ کے یاس ازور ایس ک بو ایل شرور کے غالوہ ائیا ایک براتمابز ایس ک بو ایل
شرور ہے۔ کاقی الجھن ہے یا؟ آ ئنے ہم کجھ واضح کرنے کے لنے ان دوبوں کے ماپین قرق دیکھنے ہیں۔

سرور  SQLبمقاتلہ Azure SQL
ابزور ایس ک بو ایل ایک رستہ دار ڈ ئ یا پیس یلیٹ فارم ہے جو کالؤڈ میں موجود ہے جہاں ضارف ڈ ئیا کی میزیاتی کرسکنے ہیں اور اسے تطور شروس اسنعمال کرسکنے ہیں۔ آپ یادل کی سیھی

ادائیگی کرسکنے ہیں۔ ابزور ایس ک بو ایل ایس ک بو ایل شرور بر منتی ئیایا گیا ہے اور اسی وجہ سے دوبوں کے ماپین ائنحاب کرنے  forخدمات کی طرح ا ئنے اسنعمال کردہ ادائیگی کے ل
وفت یہ کاقی متہم ہوسکتی ہے ک بویکہ وہ اسی طرح کی خصوصیات کا اسیراک کرنے ہیں۔ وافف ہونے کے یاوجود  ،واضح ضریح احیالفات موجود ہیں جو آپ کو ف نصلہ کرنے میں مدد کرسکنے
ہیں کہ کون سا ائنحاب کریا ہے۔

شرور کے ماپین قرق دیکھا ہے  ،بو آپ کس کا ائنحاب کریں گے؟  SQLاور  Azure SQLاب خب کہ آپ نے
کو آپ کا ائنحاب کریا خا ہنے۔  Azure SQLاگر آپ یادل میں ا ئنے ڈ ئ یا کو کمزور ہونے کے یارے میں بریسان ہیں بو  ،لہذا
ایڈریس کی پنیاد بر واضح طور بر یہ دیا خانے۔ فابر وال کو ک نقیگر  IPفابر والز ڈ ئ یا پیس شرور یک رساتی کو روکیا ہے خب یک کہ اسے  fire ،کسیمر کے اغداد و سمار کو رو کنے کے ل

کرنے کا طرتقہ ہابھوں میں دکھایا گیا ہے۔

م
رساتی ضارف کی کمل بوئ بق کے تعد ضارف کے کردار کی پنیاد بر دی خاتی ہے۔

:تصدٹق کی دو اقسام کی جمائت کرتا ہے Azure SQL
اغلی درجے کے خظرے سے یحقظ کے سابھ  ،اس یک رساتی خاضل کرنے یا ڈ ئ یا پیس کے اسنعمال کے دوران کسی بھی نے ضاتطگی کا ئتہ لگایا
ان تمام بربوں کے غالوہ  ،اتقارمیشن بروئیکشن اس یات کو تقنتی ئیایا ہے کہ اسنعمال میں اور منجرک ہونے کے دوران ڈ ئ یا کو خقتہ ئیایا خانے۔
آپ کو تقین ہوسکیا ہے کہ اگر آپ کا ڈ ئ یا مائیکروسافٹ ایس ک بو ایل ایذور ڈ ئ یا پیس میں ہے بو کہیں بھی پہیں خارہا ہے۔ آزور ایس ک بو ایل کو محفوظ رکھنے کے یارے میں تقصیالت اس
کے فن تعمیر کے سابھ اگلے خصے میں ئیان کی خاپیں گی۔

فن تعمیر  Azureایس ک بو ایل
:فن تعمیر میں خار برپیں ہیں Azure SQL
کالئ یٹ کی برت •
خدمت کی برت Lay
یلیٹ فارم برت t
اتفراسیرکجر برت •

اب  ،ہم ایک ایک کرکے ہر ایک برت کو مخ نصر
س
مجھیں۔  understandا

کالئ یٹ کی پرت

موکل برت اطالق کے لنے اییرفیس کا کام کرتی ہے۔ اس میں ایس ک بو ایل شرور بولز  ،اوین ڈ ئ یا پیس کنیکبوتی  the ،ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس یک رساتی خاضل کرنے کے ل
اور ہاییر ئیکسٹ بری بروسیسر (تی ایچ تی )سامل ہیں۔ (ODBC) ، ADO.NET ،

اور  ، ADO.NETپنیلر ڈ ئ یا اسیرئم (تی ڈی ایس )ائیلی کیسیز اور ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس کے ماپین ڈ ئ یا من نقل کریا ہے اور ائیلی کیسیز کے سابھ بھی یات ح یت کریا ہے۔ لہذا
سے راتطہ کرسکنے ہیں۔  SQLتغیر کسی اضاقی مطا لنے کے ODBC
!اب سڈتی میں یاپ ابزور کورس سے سید خاضل کریں
شروس لنیر
فن تعمیر میں اگلی برت خدمت کی برت ہے  ،جو یلیٹ فارم اور کالئ یٹ کی بربوں کے ماپین ہے  ،جو دوبوں کے درمیان دروازے کے طور بر کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ آریگرام میں دیکھ
 ،ڈ ئ یا پیس درجواسبوں کی بوئ بق کریا ہے اور ضارف کو مشنید کریا ہے۔ ییز  Azure SQLسکنے ہیں  ،قراہمی  ،یلیگ  ،اور روئیگ رواتط اس برت کے ئنچے آنے ہیں۔ یہ مائیکروسافٹ
یہ مؤکل اور شرور کے ماپین ایک راتطہ فائم کریا ہے اور اس کیکشن کے ذرتعہ ئیکٹ روٹ کریا ہے۔
یلیٹ فارم برت
شرور کی میزیاتی کرنے ہیں۔ ہر ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس بوڈس میں سے ایک میں محفوظ ہویا ہے  Azure SQLاس برت میں تطام (ڈ ئ یا بوڈس )موجود ہیں جو ڈ ئ یا سینیر میں اضل
یادل میں رکھی گٹیں۔ یہ بھی  Azureاس یات کو تقنتی ئیایا ہے کہ شرورز کی ایک سے زیادہ کائیاں  Azure SQLاور دو مخیلف جسماتی شرورز میں دو یار تقل کیا خایا ہے۔
تقنتی ئیایا ہے کہ خب مؤکل ان بر ا ئنے ڈ ئ یا میں ہیرا بھیری کرنے ہیں بو کائیاں مطاتقت یذبر ہوخاتی ہیں۔
اتفراسیرکجر برت
اور جسماتی ہارڈوییر کے ائ نطام کے لنے ذمہ دار ہے۔  OSیہ فن تعمیر کے ئنچے سے پہلی برت ہے اور یہ
ی
لہذا  ،یہ کی فن تعمیر بھیں۔ آ ئنے اب ابزور ایس ک بو ایل شروس کی فیم بوں کو د کھیں۔

ڈ ئ یا بیس کی فیم یوں کا تعین  Azure SQLمائیکروسافٹ
اس خصے میں  ،ایک واخد ڈ ئ یا پیس کے زبر ائ نطام میاطر اور لحکدار یالوں کو چھونے تغیر یات کی خانے گی۔
وی کور بر منتی خریداری کا ماڈل آئٹ کرنے میں سب سے پہیر ہے ک بویکہ یہ لحکدار ہے اور آپ کو ائتی ضروریات کے مطابق میموری اور اسبوریج ئیمانے  v ،کسی ایک ڈ ئ یا پیس کے ل

کی اخازت د ئ یا ہے۔ شرور لیس کمن بوٹ ییر کا اسنعمال فیمت اور کارکردگی کو پہیر ئیایا ہے۔

آپ سے / 9.1213مہننے کا معاوضہ لیا خایا ہے  ،لیکن آپ ائتی خگہ  512جی تی یک بڑھا سکنے ہیں۔  you ،جی تی کے ل 1

میں کاتی کیا خایا ہے اور اس بر آپ کو / 15.864مہیتہ لگت آنے گی۔  RA-GRSآپ کے ڈ ئ یا پیس کو  your ،ہقتہ وار ئیک اپ کے ل
فیم بوں کا تعین کرنے وال ماڈل اگلے خصے میں اور بھی واضح ہوخانے گا۔ بو  ،آ ئنے ہم خلدی سے اس کی طرف بڑھنے ہیں۔

ڈ ئ یا بیس ہنیڈ آن  Azure SQLمائیکروسافٹ
ائیداتی افدامات چھوڑ د ئنے گنے ہیں جس میں ازور اکاؤئٹ ئیایا اور لگ ان کریا سامل ہے۔ یہ سیکشن ڈ ئ یا پیس ئیانے اور بوریل میں آسان شوالت لکھنے کے سابھ شروع ہویا ہے  ،اور
م
بھر اس کے یارے میں یات ہوگی کہ ایک ئیا ڈ ئ یا پیس اور ایک پنیل کس طرح افدار کے سابھ ئیایا خانے اور کیشے مائیکروسافٹ شرور ایس ک بو ایل ننجمیٹ کا اسنعمال کرنے ہونے ڈ ئ یا
۔ toبر کجھ آبریشن کرنے کے ل
اب خب آپ مائیکرو سافٹ ایذور ایس ک بو ایل ڈ ئ یا پیس سیکھ خکے ہیں  ،بو آپ ساید ان میں سے کسی بھی ڈومین میں خا کر سید خاضل کر سکنے ہیں۔ آپ کو ماہرین سے سیکھنے کے ل
ن
:میں سید یافتہ پیشہ ور پنیا خا ہنے ہیں بو  ،شرئ قیکیشن کورشز پہاں ہیں جو آپ کی دلچستی لننے ہیں  Azureکتی کورشز قراہم کرنے ہیں۔ اگر آپ a

مائیکروسافٹ ازور اسیوریج کا جاپزہ
اسبوریج ہے۔ دن یدن اغداد و سمار میں اضافے کے سابھ  ،ہمیں ا ئنے ذخیرہ کرنے  Azureایک زبردست خل قراہم کریا ہے جو  aمائیکروسافٹ اسبوریج کے خدید دشواربوں کے ل
کے طرتفوں کو بھی اوبر لے خانے کی ضرورت ہے۔ ایجوور اسبوریج سیکبورتی  ،اسنحکام اور پہت کجھ کے سابھ سابھ بڑے ئیمانے بر اسکیل ائیلتی مہیا کریا ہے۔

بو  ،یادل میں ڈ ئ یا کو محفوظ کرنے سے کسی کارویار یا غام طور بر لوگوں بر کیا ابر بڑیا ہے؟
سب سے پہال فایدہ یہ ہے کہ کسی ہارڈوییر یا جسماتی خگہ کی ضرورت پہیں ہے۔ خب آپ کو کسی پنیادی ڈھا یچے کی ضرورت پہیں ہوتی ہے بو  ،آپ پیشہ بھی یحانے ہیں۔ .
آپ ائتی ضرورت کے مطابق ا ئنے اسبوریج کی خگہ کو اوبر یا ئنچے کرسکنے ہیں۔ your
دسنیاتی ایک اور ع نصر ہے جو کالؤڈ میں موجود ڈ ئ یا کو اسبور کرنے کا ایک میالی خل ئیایا ہے۔ ailability
اب خب آپ خا ئنے ہیں کہ یادل میں ڈ ئ یا کو ذخیرہ کرنے کا ائنحاب ک بوں ضروری ہے  ،بو آ ئنے ہم دیکھنے ہیں کہ ابزور اسبوریج کیا ہے۔

اسیوریج کیا ہے؟ Azure
اسبوریج اسبوریج کی تمام بریسائ بوں کا خدید دور ہے۔ اس کی ذخیرہ کرنے کی گنحایش عملی طور بر ل محدود ہے۔ آپ تطور ئنجواہ ماڈل ہونے کے  ، Azureجیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے

یاطے  ،یہ آپ کو ضرف اس خیز کی ادائیگی میں برمی د ئ یا ہے جو آپ اسنعمال کرنے ہیں۔ ایذور اسبوریج مخیلف کالئٹیس جیشے ئ یٹ  ،روتی  ،خاوا  ،وغیرہ کی چمائت کریا ہے جو ڈویلیرز کو
ایک آیشن قراہم کریا ہے۔

اکاؤئٹ  Azureاسبوریج اکاؤئٹ ہویا ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لنے  ،پہلے ایک  Azureآپ کے یاس  you ،کسی بھی اسبوریج خدمات یک رساتی خاضل کرنے کے ل

ئیاپیں۔ اس یالگ میں ازور اسبوریج کے سابھ کیشے شروغات کی خانے اس بر ئیادلہ حیال کیا خانے گا۔
اب خب آپ خا ئنے ہو کہ ابزور اسبوریج کیا ہے  ،آ ئنے اس کی خصوصیات بر ایک تظر ڈالیں۔

اسیوریج کی خصوصیات Azure
ی
:اسبوریج کی خصوصیات کو د کھیں  Azureآ ئنے us
اسنحکام اور اغلی دسنیاتی :ذخیرہ سدہ ڈ ئ یا کو تقل کرکے مخیلف خعرافیاتی مقامات بر رکھا خایا ہے۔ لہذا  ،کسی بھی ہارڈوییر کی یاکامی کی صورت میں  ،آپ کے یاس ائتی تقل محفوظ ہیں •

اور اسی طرح آپ کا ڈ ئ یا ہے۔ ییز  ،اگر کوتی فدرتی آفت آخانے بو  ،آپ کا ڈ ئ یا محفوظ رہے گا اور آپ ان سے آساتی سے فایدہ ابھا سکنے ہیں۔

ی
اسکیل ائ لٹنتی :تقاصوں کے مطابق اسبوریج بڑے ئیمانے بر بوسنع بزبر ہے۔ کسی بھی اغلی مطا لنے کو بورا کرنے کے لنے ڈ ئ یا کو جود یجود چھویا کردیا خایا ہے۔ ala
سیکبورتی :ا ئنے اسبوریج سے کسی دخل ایدازی کرنے والے کے ذرتعہ کسی بھی معلومات یک رساتی خاضل کریا آسان کام پہیں ہے  ،اور اسی وجہ سے آپ کا ڈ ئ یا محفوظ ہے۔ ابزور •
کے اسنعمال سے ڈ ئ یا یک رساتی محدود ہوسکتی ہے۔ ) (SASاسبوریج کسی ضارف کو مشنید کرنے کے لنے مسیرکہ کلیدی ماڈل اسنعمال کریا ہے۔ مسیرکہ رساتی کے دسنحط
بر لکھ سکنے  Azure CLIیا  Azure PowerShellبر ا ئنے ڈ ئ یا یک رساتی خاضل کرسکنے ہیں۔ آپ ائیا کوڈ  HTTPSیا  HTTPفایل رساتی :آپ کہیں بھی سے •
بوریل آپ کو ا ئنے اغداد و سمار کے سابھ کام کرنے کا ایک آسان طرتقہ قراہم کریا ہے۔  Azureاسبوریج ایکسیلورر اور  Azureہیں۔

اسیوریج کی اقسام Azure
اضاقی ڈسک اسبوریج کے سابھ خار براتمری ایذور اسبوریج اقسام ہیں۔ •
کے لحاظ سے ہے۔ ) (BLOBsابزور یلب اسبوریج :پہت بڑا غیر ساختہ اغداد و سمار کو ذخیرہ کرنے کے لنے اس کو پہیر ئیایا گیا ہے۔ ذخیرہ ئیاتی بڑی خیزوں •
ابزور پنیل اسبوریج :اب یہ آزور کاسمو ڈی تی کا ایک خصہ ین گیا ہے۔ •
م
ابزور فایل اسبوریج :یہ شرور میشج یالک (ایس ائم تی )بروبوکول کے بوسط سے کالؤڈ میں یا فایل برایس میں کمل طور بر میسلک فایل سنیریگ شروس ہے۔ ure
کے ذر تعے ئ نعامات کو اسبور کرتی ہے۔  HTTPSیا  HTTPفطار اسبوریج :یہ ایک اسبوریج شروس ہے جو دئیا کے کسی بھی خصے سے ure Azure
ہے جو دو اقسام کی ہے :م نظم اور غیر م نظم۔ ) (VHDڈسک اسبوریج :یہ ایک ورجویل ہارڈ ڈسک k

تلب اسیوریج Azure

یالب ‘کا مطلب یاییری بڑے آیخیکٹ ہے اور اس میں ئیکسٹ فایلیں  ،تصاوبر  ،آڈبوز سامل ہیں  ،ابزور یلب ایک ایسی خدمت ہے جو بڑے ئیمانے بر غیر ساختہ اغداد و سمار کو اسبور’
جیشے بروبوکول کے ذر تعے خاضل کیا خاسکیا ہے۔  HTTPSیا  HTTPکرتی ہے جس کو کسی بھی خگہ سے
یالب کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ Azure
مسیرکہ رساتی کے لنے فایلوں کا ذخیرہ کریا shared
ویڈبو اور آڈبو مجرومی •
یجزیہ کے لنے ڈ ئ یا کو محفوظ کریا
لگ فایل بر لکھیا
ئیاہی کی یازیاتی  ،ئیک اپ اور آرکائ بو کیلنے ڈ ئ یا کو محفوظ کریا disaster

:پین قسم کے یالب ہیں
یالک یلیس :یہ چھونے چھونے یالکس کا چمع ہویا ہے جس کی ائتی الگ یالک سیاخت ہوتی ہے۔ ایک یالک میں  50،000یالکس ہوسکنے ہیں۔ آپ م نعدد یالکس کو ایک وفت •
میں اپ لوڈ کرکے م بوازی طور بر کام کر سکنے ہیں جس سے اپ لوڈ کا وفت کم ہوخایا ہے۔ سنگل یالک یلب کا سابز معمول سے بھوڑا سا اویحا ہے  4.75 ،تی تی  ،لہذا کل سابز
ائم تی ایکس  50،000یالکس ہے۔ آپ یلوب داخل  ،خذف اور ئیدیل کرسکنے ہیں۔ 100
ضمیمہ یلیز :ضمیمہ یلب میں بھی یالکس سامل ہونے ہیں  ،لیکن خب آپ ان یالب میں برمیم کرنے ہیں بو آخر میں ئنے یالکس سامل ہوخانے ہیں۔ پہاں  ،آپ کسی بھی Blo
موجودہ یالکس کو اپ ڈئٹ یا خذف پہیں کرسکنے ہیں اور ابوکھی سیاخت کو ایک خقتہ رکھا خایا ہے  ،حیکہ یالک یلب میں م نفرد آتی ڈی سا منے آتی ہیں۔
آپ کو پہلے  you ،مرضی کے ہیں۔ صفجہ یالب ئیانے کے ل  optimصفجہ یلب :ان میں  512یائٹ صفحات بر مسیمل ہے جو بڑھنے اور لکھنے کے من ماتی عمل کے ل •
 TBیالب کی زیادہ سے زیادہ سابز کی وضاخت کرتی ہوگی۔ اس کے تعد آپ صفجہ یلب کے مسمولت کو سامل یا اپ ڈئٹ کرسکنے ہیں۔ کسی صفچے کے یالب کی زیادہ سے زیادہ سابز 8
ہے۔

اب ہم دیکھنے ہیں کہ ابزور کے تمام یالب کیا پیش کرنے ہیں اور کس فیمت بر۔ •
یلب اسبوریج کی فیم بوں کا تعین • Azur
:اس شروس کی کل لگت اس بر منحصر ہے service

مہیتہ کواتف کا حجم stored /
ایحام دی گتی کارروائ بوں کی اقسام operations
کنے گنے آبریسیز کی تعداد performed
ڈ ئ یا برایشفر لگت  ،اگر کوتی ہے •
مننچب ڈ ئ یا فال بو ین کا اجنیار data

اسیوریج اتکسیلورر Azure
اسبوریج اکاؤئٹ کے مسمولت کا تظم کرنے کے لنے اسنعمال ہویا ہے۔ آپ اس کے سابھ ویڈوز  ،میک اور لنیکس جیشے مخیلف او  Azureاسبوریج ایکسیلورر آپ کے Azure

ایس بر آساتی سے کام کرسکنے ہیں۔

 Azureاسبوریج ایکسیلورر آپ کو ا ئنے اسبوریج اکاؤپیس سے مربوط ہونے کے مخیلف طرتفوں کی پیش کش کریا ہے۔ میال کے طور بر  ،آپ ا ئنے مقامی اسبوریج اور ا ئنے اکاؤپیس کو

سیسکریشن سے میسلک اور میسلک کرسکنے ہیں۔

اسبوریج ایکسیلورر ڈاؤن لوڈ اور ایسیال کرنے کی ضرورت ہے۔  Azureشروع کرنے کے لنے  ،آپ کو

آزور تلب اسیوریج کیا ہے؟
ابزبور یلب اسبوریج شروس کی مدد سے بڑی تعداد میں غیر ساختہ آیخیکٹ ڈ ئ یا  ،جیشے ئیکسٹ یا یاییری ڈ ئ یا کو اسبور کیا خاسکیا ہے۔ آپ عوامی طور بر ڈ ئ یا کو نے تقاب کرنے کے لنے  ،یا
ائیلیکیشن ڈ ئ یا کو یجی طور بر اسبور کرنے کے لنے بھی آزور یلب اسبوریج کا اسنعمال کرسکنے ہیں۔
:آزور یلب اسبوریج کے غام اسنعمال میں سامل ہیں
ت
فایلوں کو محفوظ کرسکنے ہیں  filesآپ قسیم سدہ رساتی کے ل distributed
ڈ ئ یا اسبور کرسکنے ہیں  dataآپ ئیک اپ اور یحالی  ،ئیاہی کی یازیاتی اور محفوظ سدہ دسیاوبزات کے ل backup

تالب تصور Azure
اسیوریج اکاؤئٹ
اسبوریج اکاؤئٹ کے ذر تعے کی خاتی ہے۔  Azureاسبوریج یک تمام رساتی ایک Az Azure

اسبوریج ہوسکیا ہے۔  Azure Blobیہ اکاؤئٹ غام مقصد یا account

ک تینیر
یلیس کے ایک سیٹ کی گروپ ئیدی کٹ ینیر کے ذر تعے کی خاتی ہے bs
کٹ ینیر تمام یالب کو روکیا ہے۔ •
کٹ ینیرز کی لمحدود تعداد کو کسی اکاؤئٹ میں محفوظ کیا خاسکیا ہے۔ contain

تالب
آزور یلب اسبوریج پین قسم کے یالب پیش کریا ہے •
یالک یالکس •
صفجہ یلب •
یلیس سامل کریں Blo
یالب :اقسام Azure
یالک یالکس
ہر ایک یالکس مخیلف سابز کا ہے اور  100ائم تی یک کا ہوسکیا ہے .
آپ یاییری فایلوں یا ئیکسٹ فایلوں میں سے کسی کو ذخیرہ کرسکنے ہیں •
عمل کو ییز کرنے کے لنے م بوازی طور بر ایک سے زیادہ یالکس اپ لوڈ کریا ممکن ہے۔ the
یالب سامل کریں

ایک اپنیڈ یلب میں ہر یالک مخیلف سابز کا ہوسکیا ہے۔ اپنیڈ یلب یالک یالب کی طرح ہی ہے یہ ضرف ائیا ہے کہ وہ یالکس سے ئیا ہوا ہے  ،لیکن وہ مزید ملنے والی کارروائ بوں کے
لنے بھی پہیر ئیانے گنے ہیں  ،جو م نظریامے میں لگ ان ہونے میں مدد کریا ہے۔

اپزور سروس یس کیا ہے؟
مائیکروسافٹ ابزور شروس یس ایک فایل اعیماد معلومات کی قراہمی کی خدمت ہے۔ •
اہم ایخیڈا یات ح یت کو آسان ئیایا ہے۔ agenda
خب دو یا زیادہ یارئیاں معلومات کا ئیادلہ کریا خاہیں بو  ،اپہیں مواضالت کے ایک سہولت کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ •
شروس یس ایک بروکرڈ  ،یا پیسری یارتی مواضالتی طرتقہ کار ہے۔ Bus
ابزور شروس یس ایک کنیر کرایہ دار یادل شروس ہے۔ م نعدد ضارفین خدمات کا اسیراک کرنے ہیں۔ ائیلی کیشن ڈویلیر جو یام کی خگہ ئیدا کریا ہے  ،بھر اس یام کی خگہ میں درکار
مواضالتی طرتقہ کار کی وضاخت کریا ہے۔

اپزور سروس یس کے بنیادی اصول
فطاریں
فطاروں میں ایک طرفہ مواضالت کی اخازت ہے۔ •
ہر فطار بروکر بر کام کرتی ہے جو بھنچے گنے ئ نعامات کو اسبور کریا ہے خب یک کہ وہ یہ ہوں .
ایک واخد وصول کنیدہ ہر ایک ئ نعام وصول کریا ہے۔ •

ع یواتات
ع بوایات یکظرفہ را تطے میں مدد کرنے ہیں ics
ع بوان ایک بروکر کی طرح ہے  ،لیکن وہ محصوص معیار سے ملنے کے لنے موصولہ ئ نعام کو فلیر کرنے میں بھی آپ کی مدد کرنے ہیں ic
ر یلے
ریلیاں دو جہتی مواضالت قراہم کرتی ہیں۔ lays
خب فطار اور ع بوایات سے موازیہ کیا خانے بو بروکر کی طرح کام یہ کریں۔ •
اس کے یحانے  ،یہ اپہیں میزل کی درجواست بر من نقل کریا ہے۔ •

اپزور سروس یس :قطاریں
ب
خب ضارف دو اطالق کو مربوط کرنے کا ف نصلہ کریا ہے بو شروس یس فطار اسنعمال کر رہا ہے۔ یہ عمل اس وفت ایحام دیا خایا ہے خب ھنخنے وال شروس یس فطار کو کوتی ئ نعام بھنخیا

ہے اور وصول کنیدہ کسی وفت ئ نعام لے خایا ہے۔ واضح رہے کہ فطار میں ضرف ایک وصول کنیدہ ہوسکیا ہے۔
ہر اتفرادی ئ نعام کے دو خصے ہونے ہیں .
برابرییز کا ایک سیٹ جن میں سے ہر ایک کلیدی اور میشج نے لوڈ ہے۔ properties
وصول کنیدہ شروس یس فطار سے مسنج کو دو مخیلف طرتفوں سے بڑھ سکیا ہے

وصول کریں اور خذف کریں :فطار سے ئ نعام موصول ہویا ہے اور اسے فورا .خذف کرد ئ یا ہے ceive
چھایکیا لک :یہ ئ نعام کو فطار سے ہیایا ہے  ،اس سے مسنج کو خذف پہیں ہویا ہے اس کی یحانے اس ئ نعام کو لک کرد ئ یا ہے جس سے یہ دوشرے بر بوسیدہ ہویا ہے۔ ek
ابزور شروس یس :ر یلے
ایک طرفہ غیر میزلزل مواضلت ایک دلل کے ذرتعہ فطار اور ع بوایات دوبوں کے ذرتعہ قراہم کیا خایا ہے۔ •
ب
ایک ر یلے میں برتقک ضرف ایک ہی سمت میں گزریا ہے اور ھنخنے والوں اور وصول کنیدگان کے ماپین براہ راست راتطہ پہیں ہویا ہے۔ re
ب
خب آپ کی درجواست کو ئ نعام ھنخنے اور وصول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بو آپ کو کوتی ئ نعام ذخیرہ کرنے کے لنے کسی دلل کی ضرورت پہیں ہوتی ہے your

ٹوئ یقکیشن ہب کیا ہے؟ Azure
ابور بوئ نقکیشن ہیس ضارفین کو اسنعمال کرنے کا آسان طرتقہ  ،اسکیل آؤٹ یش ایجن قراہم کریا ہے۔ ضارف کسی بھی کالؤڈ یا آن برتمسس ئیک ئیک ائیڈ سے کسی بھی مویایل یلیٹ
فارم بر آساتی سے یارگیڈ اور ذاتی بوعیت کی یش کی اطالعیں بھنج سکنے ہیں۔

یش اطالع
ضارفین کو کجھ مطلویہ معلومات کے یارے میں مطلع کیا خایا ہے غام طور بر ائپ بو ضارف مواضالت میں یاپ اپ یا ڈائیالگ یاکس۔ app
ضارفین کی ضرورت کی پنیاد بر وہ ئ نعام کو دیکھنے یا خارج کرنے کا ائنحاب کرسکنے ہیں requirement

اییربرابز اپیس کیلنے یش اطالغات یازہ برین کارویاری معلومات یک پہنحانے کے لنے اسنعمال ہونے ہیں۔ enter

ن
بوئ نقکیشن خب :بوئ قیکیشن کام کرنے کا طرتقہ کس طرح کام کریا ہے Azure
ب
یہ اطالع ھنخنے کے لنے یلیٹ فارم بوئ نقکیشن شسیم کی خدمات کا اسنعمال کریا ہے •
اور  APNS FCMآبرپنیگ مویایلوں بر منتی مخیلف ضارفین کو بھنخیا خا ہنے ہیں بو ڈویلیر کو  OSاور ویڈوز جیشے  OS ، androidاگر آپ کوتی ائیلی کیشن ئیایا خا ہنے ہیں اور •
کے سابھ مل کر کام کریا ہوگا۔ WNS

س
اعلی طح پر
اگر مؤکل یہ ف نصلہ کرنے ہیں کہ آیا وہ یسوں کو وصول کریا خاہیا ہے لہذا اس کے م نفرد اور غارضی ہنیڈلز کو یازیافت کرنے کے لنے اسی تی این ایس سے راتطہ کریں۔ the
کلیٹ ائپ اس ہنیڈل کو ائپ ئیک اور برووایڈر میں اسبور کرتی ہے int
اگر آپ یش اطالع بھنخیا خا ہنے ہیں بو ائپ کسی خاص کالئ یٹ ائپ کو یسایہ ئیانے کیلنے ہنیڈل کا اسنعمال کرنے ہونے ئیک ائیڈ اور تی این ایس سے راتطہ کرتی ہے۔ you
اطالع کو ہنیڈل کے ذرتعہ م نعین کردہ آلے بر بھنج د ئ یا ہے NS PNS

ریسورس منیجر کیا ہے؟ Azure
ا ئنے گروپ میں تطور خل ا ئنے وسایل کے سابھ کام کرنے کے فایل ئیاپیں solution
خب آپ ئیانے والے ریسورس مننجر آپ اسے کسی کٹ ینیر میں اسبور کر رہے ہونے ہیں your
یہ آپ کی خقاظت اور آڈپنیگ میں مدد کریا ہے۔ •
آپ ایک خل  ،مربوط آبریشن میں ا ئنے خل کیلنے تمام وسایل کو تعنیات یا خذف کرسکنے ہیں۔ •

ریسورس مننجر اصطالخات Azure
وسیلہ
غام وسایل میں سے کجھ محازی مشین  ،اسبوریج اکاؤئٹ  ،وئب ائپ  ،ڈ ئ یا پیس اور ورجویل ئ یٹ ورک وغیرہ ہیں

ریسورس گروپ
م نعلقہ وسایل رکھیا ہے۔  relevantخل کے ل  Azureیہ ایک کٹ ینیر ہے جو
ریسورس گروپ میں خل کے لنے تمام وسایل سامل ہیں

وساتل فراہم کرنے واال
آپ ریسورس مننجر کے ذرتعہ تعنیات اور ائ نطام کرسکنے ہیں Res
کجھ وسایل قراہم کرنے والے مائیکروسافٹ کمن بوٹ ہیں جو وئب اپیس سے م نعلق وسایل قراہم کرنے ہیں resource

تاورسیل • Azure
مننجر ماڈل کا اسنعمال کریا ہے۔  Azureوسایل کے ائ نطام کے لنے  Azureسٹنتی منیر کا ایک سیٹ قراہم کریا ہے جو آپ کے • Azure PowerSllll
آپ اسے آزور کالؤڈ سیلور کے سابھ اسنعمال کرسکنے ہیں اسے مقامی مشین میں بھی ایسیال کیا خاسکیا ہے اور اسے یاور سیل سیشن میں بھی اسنعمال کیا خاسکیا ہے۔ •
آپ کالؤڈ سیل کا اسنعمال کرکے ا ئنے کمن بوبر میں یاور سیل خال سکنے ہیں یا یہ آپ کے ا ئنے کمن بوبر بر بھی ایسیال ہوسکیا ہے۔ Cloud
وسایل کو موبر طر تقے سے ائ نطام کرنے کے لنے ڈبزاین کیا گیا ہے۔ یاورسیل کو آپ  Azureیہ کمایڈ لین کا اسنعمال کرنے ہونے ائ نطامتہ کی ذمہ داربوں کو ئی ھانے کے سابھ •

کے کمن بوبر میں ایسیال کرکے کالؤڈسیل کی مدد سے اسنعمال کیا خاسکیا ہے۔

جڑیں
شروع کرنے کا سب سے آسان طرتقہ کالؤڈ سیل لیچ کریا ہے get
بوریل کی اوبری ئ بویگیشن سے کالؤڈ سیل لیچ ہونے کے تعد Cloud Azure
اس خریداری کو مننچب کریں جس کا آپ اسنعمال کریا خا ہنے ہیں اور اسبوریج اکاؤئٹ ئیایا خا ہنے ہیں Subs
اسبوریج ین خانے کے تعد کالؤڈ سیل براؤزر میں یاور سیل سیشن کھولے گا •

ایم اتل ئ یوٹورتل Azure
ابزور مشین لرئیگ برقی کو آسان ئیانے کے سابھ سابھ لگت اور وفت دوبوں کی بھی یچت کرتی ہے۔ کس نے شوخا ہوگا کہ کوتی ڈریگ اور ڈراپ جیسی خصوصیات کا اسنعمال کرنے
تمام بڑے الگوربھم یلٹ میں  allتفرئیا  builtہونے مشین سیکھنے کے ماڈل ئیار کرسکیا ہے؟ ایسا کریا ازور مشین لرئیگ اسبوڈبو میں ممکن ہے  ،اور اس میں کام کرنے کے ل
مشین لرئیگ شروس ورکس میں ہر خیز کو ہارڈ کوڈ بھی کرسکنے ہیں۔  Azureپیش کنے خانے ہیں۔ ہم
آن لین برائم ڈ ئ یا شورشز اور پہت کجھ جیشے ذرا تع سے براہ راست راتطہ کرنے کی اخازت د ئ یا ہے !اگر ہم ویڈبو  Hive Query ، Azure SQL ،ایجوور ائم ایل ضارفین کو
ویڈبو برچمہ کی بھی چمائت پہیں کرنے ہیں۔ اس  GCPاور  AWSیجزیہ بر کام کر رہے ہیں بو  ،ابزور مشین لرئیگ ہمارے ویڈبوز کو بو مخیلف زیابوں میں برچمہ کر سکتی ہے  ،حیکہ
کا خالضہ یہ ہے کہ  ،ابزور مشین لرئیگ ائتی ابوکھی خصوصیات کے سابھ کھڑی ہے۔
 ،کارویار مشین لرئیگ کو سامل کریا خا ہنے ہیں۔ لیکن  ،لگت ہارڈ وییر اور خصوضی کوڈیگ کی مہارت کے سابھ ایک اور ع نصر ہے  Busپیش گوتی کرنے والے یجزنے کو بڑھنے کے ل
جو اس عمل میں رکاوٹ کا سیب ین سکتی ہے۔ ایجوور مشین لرئیگ شروشز ان چھونے اور درمیانے درجے کے کارویاروں کو متی سبور ین کر موافع قراہم کرتی ہے اور ڈویلیرز کے لنے
برقی کو بھی آسان ئیا د ئتی ہے۔

خب مشین لرئیگ اور کالؤڈ کمن بوئیگ ایک دوشرے کے سابھ تعاون کرنے ہیں بو  ،امکایات یہ حیم ہوخانے ہیں۔ لیکن ائم ایل اور کالؤڈ ک بوں؟ کالؤڈ کمن بوئیگ میں Machine
:ائم ایل کے کجھ فواید ذیل میں ہیں

روائتی مشین لرئیگ لییربریاں بڑے ڈ ئ یاسٹیس کی اچھی طرح سے بروسیسیگ کی چمائت پہیں کرتی ہیں۔ ہم یادل کو بھوڑا پہت بریسان کنے تغیر بڑے ڈ ئ یا کو محفوظ Machine
کریا آسان ہے۔  MLکرسکنے ہیں۔ لہذا  ،کالؤڈ میں موجود ڈپیسٹیس بر
ا یشے ارب لوگ ہیں جو ا ئنے ڈ ئ یا کو اسبور کرنے کے لنے یادل کو اسنعمال کرنے ہیں۔ پننچے کے طور بر  ،یہ ائیلی کیسیز ئیایج کی پیش گوئیاں کرنے کے فایل ہیں جو زیادہ billion
درست ہیں ک بویکہ مشین کو سیکھنے کے لنے ڈ ئ یا کی ایک بڑی رقم مل خاتی ہے۔
یادل میں ائم ایل کے اتضمام کے سابھ  ،پننجہ ایک 'ذہین یادل 'ہے۔ یکیالوجی میں مزید برقی کے سابھ  ،یہ ذہین یادل ضچت کی دیکھ بھال  ،فیایس  ،اور پہت سارے the
دوشرے سع بوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ کسی بھی بریساتی کا پہیرین ممکتہ پننجہ د ئنے میں کامیاب ہوگا۔
کو یادل میں ضم کرنے سے کارویاری ہم آہیگی کی کمٹن بوں کو رئ یل یائم ڈ ئ یا کو سنی ھا لنے اور مشنقیل کی پیش گوئیاں کرنے میں یجزیہ کرکے مدد ملتی ہے۔ cloud ML
مشین لرئیگ کے سابھ کالؤڈ کائٹنیگ کے یہ کجھ فواید ہیں  ،اور اس سعنے میں بڑھنے کا دابرہ ل محدود ہے۔ Machine
ی
ا ئنے یالگ بر وایس آنے ہونے  ،آ ئنے د کھیں کہ کارویاری ادارے آزور مشین لرئیگ کی طرف کبوں خا رہے ہیں۔

آزور مشین لرئیگ ک یوں؟
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا  ،یادل میں موجود ڈ ئ یا کی ضرورت سے زیادہ مقدار کی وجہ سے  ،تطام کو اغداد و سمار کو خصوضی طور بر کھانے تغیر جود ہی سیکھیا آسان ہے۔ ابزور کے سابھ کالؤڈ
کمن بوئیگ شروس کا دوشرا سب سے بڑا قراہم کنیدہ ہونے کی حٹن یت سے  ،اس میں تقنتی طور بر کاقی ڈ ئ یاسٹیس موجود ہیں جہاں سے مشنٹیں سیکھ سکتی ہیں اور پیشن گوتی بھی کرسکتی
ہیں۔ شروس آزور کے عوامی یادل بر خلتی ہے جس سے یہ طاہر ہویا ہے کہ ہمیں ہارڈ وییر یا شوف بوییر خریدنے کی ضرورت پہیں ہے  ،اور تمام تعنیائ بوں اور یحالی کی دیکھ بھال ابزور

کرنے ہیں۔

:کے کچھ فواتد یہ ہیں Azure ML
میں اسنعمال کرسکنے ہیں۔  Power BIیا  ، IOT Device ،ہم ا ئنے ماڈل کو آساتی سے وئب شروس our
یہ ہمیں کم فیمت بر پیش گوتی کرنے والے یجزیات قراہم کریا ہے۔ •
م
مائیکروسافٹ اس کے سابھ کام کرنے کے طرتقہ کار کے یارے میں دسیاوبزات کے معا ملے میں ہمیں کمل تعاون قراہم کریا ہے۔ •
ابزور مشین لرئیگ اسبوڈبو ہمیں ڈریگ ائیڈ ڈراپ ورک اسٹیس قراہم کریا ہے جس میں کوڈیگ کی ضرورت پہیں ہوتی ہے۔ •

کمن بوئیگ  Azure MLہمیں کمن بوئیگ کے دوشرے ماجول کے لنے ا ئنے ڈ ئ یا کو تقل ئیار کرنے کی ضرورت پہیں ہے۔ ایک یار خب ہم ائیا ڈ ئ یا اسبور ئیا لیں بو  ،ہم کسی بھی
ماجول میں ا ئنے ڈ ئ یا کو ماؤئٹ یا ڈاؤن لوڈ کرسکنے ہیں۔

ابزور مشین لرئیگ شروس قرئم ورک سے آزاد ہاییر ییرامنیر پنیگ مہیا کرتی ہے۔

کیا ہے؟ Azure ML
ایجوور مشین لرئیگ مخیلف بولز کے سابھ آتی ہے۔
مشین لرئیگ اسبوڈبو • Azure
مشین لرئیگ شروس • Azure
 ،ایجوور مشین لرئیگ شروس ہمیں ا ئنے ڈ ئ یا کو ئیار کرنے  ،برئ یت د ئنے اور خایخنے کی اخازت د ئتی ہے۔ ہم ائتی مقامی مشن بوں سے شروع ہونے والی مشین لرئیگ ماڈلز کو تعی ،ن
ائ نطام اور بریک کرسکنے ہیں اور بھر تغیر کسی بریساتی کے یادل میں من نقل ہوسکنے ہیں۔ یہ اوین شورس ئیکیالوخیز کی چمائت کریا ہے جیشے ئٹیسور فلو  ،یائ بورچ  ،اور سککیٹ لرن۔

اسیوڈٹو کا کام کرتا Azure ML
اسبوڈبو ڈریگ ائیڈ ڈراپ فنجر اسنعمال کریا ہے جس میں کسی کوڈیگ کی ضرورت پہیں ہوتی ہے۔ پہاں پہلے سے طے سدہ الگوربھم اور تمویہ  ، Azure MLجیسا کہ پہلے ئیایا گیا ہے
ڈ ئ یاسٹیس موجود ہیں جن کے سابھ ہم کام کرسکنے ہیں۔

لیکن  ،ضخنح الگوربھم کا ائنحاب کیشے کریں؟ مائیکرو سافٹ ایک دھوکہ دہی کی سیٹ قراہم کریا ہے جشے ہم ضخنح الگوربھم کے یارے میں ف نصلہ کرنے کے لنے ڈاؤن لوڈ کرسکنے ہیں۔
:تصورت دیگر  ،ہم یہ کرنے ہیں کہ یہ کس طرح ہے

اگر ہم فدر کی پیش گوتی کریا خا ہنے ہیں بو ہم رخغت اسنعمال کرسکنے ہیں۔ م نغیر کے ماپین تعلقات کا یجمیتہ لگا کر ہم مشنقیل کی پیش گوتی کرسکنے ہیں۔ میال کے طور بر مصبوغات .
:کی مایگ کا یجمیتہ  ،قروخت کے اغداد و سمار کی پیشن گوتی  ،سامان کی خدمت کی برحنحات کا عزم وغیرہ ہیں۔ الگوربھم کے اجنیارات یہ ہیں
غام رخغت 1.
بوایشن رخغت 2.
فاسٹ فارسٹ کوائیایل ریگریشن 3.
لکیری رخغت 4.
یایساتی رخغت 5.
اعصاتی ئ یٹ ورک رخغت 6.
ف نصلہ ح نگل رخغت 7.
ف نصلے کے درخت کی رخغت کو بڑھاوا 8.

:اگر ہم یایاب ڈ ئ یا بوائٹیس کی سیاخت اور پیش گوتی کریا خا ہنے ہیں بو  ،ہمارے اجنیارات یہ ہیں •
ایک کالس ایس وی ائم 1.
تی سی اے بر منتی نے عیب سیاخت 2.
نےعزتی کا ئتہ لگانے کی کجھ میالوں میں دھوکہ دہی کا ئتہ لگایا  ،غیر معمولی سامان کی ریڈیگ وغیرہ ہیں۔
کا مطلب ہے کلسیریگ وہ الگوربھم ہے جشے ہمیں اسنعمال کریا خا ہنے۔ میال کے طور بر گاہک ذاتقہ کی  ، K-اگر ہم اسی طرح کے ڈ ئ یا کو ایک سیٹ میں گروپ کریا خا ہنے ہیں بو we
ت
پیشن گوتی  ،کسیمر قسیم  ،وغیرہ ہیں۔
:اگر ہم دو اقسام کے ماپین پیشن گوتی کریا خا ہنے ہیں (جیشے کہ کوتی بوئٹ من یت ہے یا پہیں  ،بو اس کا جواب یا بو 'ہاں 'یا 'پہیں 'ہوگا ) ،اسنعمال کرنے والے الگوربھم یہ ہیں we

دو کالس ایس وی ائم 1.
 percepronدو کالس اوسطا 2.
دو کالس یایس بوائ یٹ مشین 3.
دو کالس ف نصلہ ح نگل 4.
دو درجے کی لجسیک رخغت 5.
دو درجے کے قروغ د ئنے والے ف نصلے کے درخت 6.
دو درجے کا ف نصلہ ح نگل 7.
 SVMدو درجے کے مقامی طور بر گہری 8.
دو ط نقاتی عصتی ئ یٹ ورک 9.
:اگر ہم م نعدد زمرے (جیشے بوئٹ کا موڈ ڈھویڈیا )کے ماپین پیشن گوتی کریا خا ہنے ہیں بو  ،پہاں آیسیز ہیں •
ملتی کالس لجسیک رخغت 1.
ملتی کالس عصتی ئ یٹ ورک 2.
ملتی کالس ف نصلے ح نگل 3.
ملتی کالس ف نصلے کا ح نگل 4.
ایک تمقایلہ تمام سارے 5.

اسیوڈٹو کے ساتھ ہاتھ مال Azure ML
اکاؤئٹ ئیانے کی سقارش کی خاتی ہے۔ پہلے  12مہننے  13،300کریڈٹ کے سابھ مقت ہیں یاکہ ہم مسق کرسکیں۔ پہاں  ،میال کے طور بر مخیلف  Azureپہلے سے ہی ایک
سع بوں بر منحصر لوگوں کے لنے ذیائ نطس کی پیشن گوتی کی ہے۔ اس میال میں  ،ہم نے پیش گوتی کریا ہے کہ آیا کسی شحص کو ذیائ نطس ہے یا پہیں۔ ہم ماڈل کی درسیگی  ،ضچت سے
اسکور کو بھی دیکھ سکنے ہیں۔ اس کام میں  ،ہم ایک ڈ ئ یاسیٹ مننچب کرنے خارہے ہیں جو پہلے سے موجود ہے اور ڈ ئ یاسیٹ کی برئ یت کے لنے دو ط نقاتی رخغت  F1م نعلق  ،اور
الگوربھم کا اسنعمال کریں۔

