
O Windows Azure é uma plataforma em nuvem 
flexível e aberta que permite criar, implantar 
e gerenciar aplicativos rapidamente através de 
uma rede global de datacenters gerenciados 
pela Microsoft.

Crie aplicativos usando qualquer linguagem, 
ferramenta ou estrutura. Você pode integrar 
seus aplicativos de nuvem pública ao ambiente 
de TI existente.

GLOBAL
Com oito datacenters espalhados pelo 
mundo e uma Rede de Fornecimento 
de Conteúdo internacional, você pode 
criar aplicativos que proporcionam 
a melhor experiência até nos locais 
mais remotos.

SEMPRE ATIVO
O Windows Azure dá suporte a um
modelo de implantação que permite 
atualizar o aplicativo sem tempo de 
inatividade.

AUTORRECUPERAÇÃO
O Windows Azure oferece a aplicação 
automática de patch em serviços e 
sistemas operacionais, balanceamento 
de carga de rede interno e resiliência 
a falhas de hardware. O Windows 
Azure fornece um SLA mensal de 
99,95%.

AUTOSSERVIÇO
É uma plataforma de autosserviço 
totalmente automatizada que permite 
o provisionamento de recursos em 
questão de minutos.

RECURSOS ELÁSTICOS
Expanda rapidamente seus recursos 
de acordo com suas necessidades. 
Você paga apenas pelos recursos 
que seu aplicativo usar.

PREPARADO PARA EMPRESAS
Apoiado por certificados de segurança 
e conformidade do setor (cláusulas de 
modelo ISO 27001, SSAE 16, HIPAA 
BAA e E.U.).

QUALQUER LINGUAGEM
O Windows Azure permite que você 
use qualquer linguagem, estrutura 
ou editor de código para compilar 
aplicativos, incluindo .NET, PHP, Java, 
Node.js, Python e Ruby. Estão 
disponíveis bibliotecas cliente em 
GitHub.

PROTOCOLOS ABERTOS
Os recursos e serviços do Windows 
Azure são expostos com protocolos 
REST abertos.

CONECTIVIDADE
Use os robustos sistemas de 
mensagens do Windows Azure para 
fornecer soluções híbridas para 
execução local ou em nuvem. Expanda 
seu datacenter para a nuvem com 
a Rede Virtual.

SERVIÇOS DE APLICATIVOS 
SOFISTICADOS
O Windows Azure fornece um 
sofisticado conjunto de serviços 
de aplicativo, incluindo SDKs, 
armazenamento em cache, sistemas 
de mensagens e identidade.

DADOS

Você pode armazenar dados usando 
bancos de dados relacionais, NoSQL 
e armazenamento de blob não 
estruturado. Também é possível usar 
Hadoop e serviços de business 
intelligence para a mineração de 
dados elucidativos.
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Os Serviços Móveis são uma solução de back-end pronta para uso executada em servidores 
Windows Azure que oferece funções como salvar dados, fazer consultas, gerenciar 
identidades e enviar notificações por push ao telefone. Além disso, você pode usar scripts 
no servidor para executar lógica personalizada quando estiver realizando operações CRUD.

As Máquinas Virtuais podem executar os sistemas operacionais Windows e Linux. Crie VMs 
a partir de imagens de Discos Rígidos Virtuais (VHD) armazenadas como blobs. Crie VHDs 
localmente e carregue-os, escolha-os em uma galeria de estoque ou modifique uma VM 
e salve a imagem em sua galeria pessoal.

Os Serviços em Nuvem consistem em funções web e de trabalho baseadas em Internet que 
executam tarefas em segundo plano. As funções web podem descarregar trabalhos de 
computação para as funções de trabalho e distribuir trabalho em filas a pools dimensionáveis de 
funções de trabalho. Todas as funções podem acessar repositórios de dados ou outros serviços.

Os Serviços de Mídia oferecem um conjunto de serviços para codificação e proteção de 
streaming de mídia, como vídeos e música. Deposite seu conteúdo em alta resolução 
e converta-o em várias taxas de bit para reprodução em diversos dispositivos. Transmita 
para HD, DVD e telefones.

Com os Sites, você pode compartilhar espaço em uma máquina virtual ou reservar uma 
máquina inteira para seu site. É possível criar sites com um Banco de dados SQL ou bancos 
de dados MySQL, além de implantar softwares livres populares de uma galeria. Você pode 
usar o controle deslizante no portal do Windows Azure para expandir até mais instâncias.
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Com os Sites, você começa a trabalhar com aplicativos 
Web gratuitamente e, depois, dimensiona-os conforme 
a necessidade:
• Compile com qualquer ferramenta (VS, editores de 

texto) ou linguagem (ASP.NET, PHP, Python, Node.js)
• Inicie um aplicativo Web de uma galeria em até 

5 minutos
• Implante com TFS, GIT, FTP ou WebDeploy
• Escolha o Banco de dados SQL ou MySQL
• Dimensione instantaneamente nos modos 

compartilhado ou reservado
• Use nomes de domínio personalizados acessíveis

SERVIÇOS MÓVEIS

Com os Serviços Móveis, você usa o Windows Azure para 
dar suporte a vários recursos de back-end:
• Bibliotecas cliente nativas para plataformas de 

dispositivos móveis, incluindo a Windows Store, 
o Windows Phone 8 e o iOS

• Autenticação de usuário com provedores de identidade, 
incluindo o Facebook, o Twitter, o Google e a conta da 
Microsoft

• Envio por push de notificações para os aplicativos 
móveis

• APIs REST para autenticação e acesso a dados
•  Monitoramento e visualização de dados mostrando 

o uso do seu serviço móvel

COMPUTAÇÃO

MÁQUINAS VIRTUAIS

Com as Máquinas Virtuais, você tem o controle total sobre 
um servidor na nuvem, expandindo-o conforme as 
necessidades dos negócios:
• Traga imagens personalizadas do Linux ou do 

Windows Server ou selecione um item de uma galeria
• Migre aplicativos sem alterar o código existente, 

trabalhe de forma integrada para migrar o SharePoint, 
o SQL Server ou o Active Directory para a nuvem

• Armazene de forma persistente dados de aplicativos 
e do sistema operacional

• Conecte-se remotamente para assumir o controle das 
máquinas virtuais com total acesso administrativo

SERVIÇOS EM NUVEM

Com os Serviços em Nuvem, você pode implantar e 
gerenciar facilmente aplicativos multicamadas onde o 
Windows Azure manipula os detalhes: provisionamento, 
balanceamento de carga, monitoramento de integridade 
para oferecer disponibilidade permanente:
• Use um Servidor Web do IIS para hospedar aplicativos 

Web front-end com funções Web
• Execute tarefas assíncronas, de longa duração ou 

perpétuas, independentemente da interação do usuário, 
com a função de trabalho

• Compile para cenários como instalações complexas de 
aplicativos e suporte a padrões em nuvem expansíveis 
com a função VM

RELATÓRIOS SQL

Os Relatórios SQL do Windows Azure permitem criar recursos 
de relatório em aplicativos do Windows Azure. Os relatórios 
podem ser renderizados na área de trabalho, o que elimina 
a necessidade de manter sua própria infraestrutura de 
relatórios:
• Crie relatórios com tabelas, gráficos, mapas e medidores
• Implante os mesmos layouts de relatório nas nuvens 

privada e pública simultaneamente
• Use o Designer de Relatórios ou o Construtor de Relatórios 

para criar relatórios quando o Banco de dados SQL for 
a fonte de dados

SINCRONIZAÇÃO DE DADOS DO SQL

A Sincronização de Dados do SQL permite a criação e o 
agendamento de sincronizações regulares entre o Banco 
de dados SQL do Windows Azure e o SQL Server ou outras 
instâncias do Banco de dados SQL:
• Sincronize dados de acordo com um agendamento 

predefinido ou sob demanda
• Gerencie a sincronização com uma interface de usuário 

da Web intuitiva, em vez de código escrito
• Sincronize dados entre conjuntos de dados locais 

e em nuvem, e entre bancos de dados dispersos 
geograficamente

SERVIÇOS DE DADOS

HDINSIGHT

Baseado no Apache Hadoop, o HDInsight simplifica o 
trabalho com grandes volumes de dados por meio da 
integração com ferramentas como o Microsoft Office 
e o System Center:
• Leitura e processamento rápidos de grandes 

repositórios de dados estruturados ou não estruturados
• Crie clusters baseados em Hadoop sob demanda
• Integre-o em Banco de dados SQL, Reporting Services, 

PowerPivot, Excel e Windows Azure Storage
• Use Pig, Hive e outras ferramentas de ecossistema
• Aprenda a usar rapidamente visualizações básicas como 

gráficos de pizza e barras

BANCO DE DADOS SQL

Para os aplicativos que requerem um banco de dados 
relacional completo como um serviço, o Banco de dados 
SQL oferece um alto nível de interoperabilidade, permitindo 
a compilação com várias das principais estruturas de 
desenvolvimento:
• Pague apenas pelo que usar
• Use as habilidades de programação e o design de banco de 

dados existentes para criar aplicativos de classe empresarial
• Replique várias cópias redundantes dos seus dados em 

vários servidores físicos para manter a alta disponibilidade 
de dados

• Simplifique o processo de migração dos bancos de dados 
locais para a nuvem com os recursos de 
importação/exportação

ARMAZENAMENTO

Os serviços de armazenamento fornecem várias opções de 
gerenciamento seguro dos dados. O acesso é feito através 
de APIs REST:
• Os dados são replicados ao menos três vezes no mesmo 

datacenter em domínios de falha separados fisicamente, 
e também são replicados geograficamente em outro 
datacenter

• Use blobs para armazenar até 100 terabytes de texto 
não estruturado ou dados binários por conta (vídeo, 
áudio e imagens)

• Use recursos NoSQL nas tabelas para armazenar até 
100 terabytes de dados não estruturados por conta

• Use filas para criar sistemas de mensagens persistentes 
e confiáveis entre as camadas do aplicativo

LOJA

LOJA

A Windows Azure Store oferece facilidade de descoberta, 
acesso e gerenciamento aos desenvolvedores de 
conjuntos de dados e serviços de aplicativos, diretamente 
no Portal de Gerenciamento do Windows Azure:
• Pesquise o catálogo do Portal de Gerenciamento do 

Windows Azure e compre diretamente do portal
• Descubra os serviços necessários para aprimorar 

e estender o aplicativo que você está compilando
• Integre-a em seu fluxo de trabalho de desenvolvimento 

do Windows Azure

TRAFFIC MANAGER

O serviço Traffic Manager equilibra cargas de tráfego de 
entrada em vários serviços que estejam em execução no 
mesmo datacenter ou em datacenters diferentes. Os 
clientes configuram políticas que são aplicadas a consultas 
DNS em seus nomes de domínio:
• Gerencie o tráfego para assegurar o alto desempenho,

a disponibilidade e a resiliência
• Escolha entre diferentes métodos de roteamento, como 

desempenho, failover e round-robin
• Forneça recursos de failover automático quando um 

serviço for desativado

REDE VIRTUAL

A Rede Virtual do Windows Azure permite que você 
provisione e gerencie VPNs (redes virtuais privadas) 
no Windows Azure para vinculá-las com segurança 
à infraestrutura de TI local:
• Crie VPNs tradicionais "site a site" para dimensionar 

de modo seguro a capacidade do datacenter com 
o protocolo IPsec

• Conecte-se às suas instâncias de função e máquinas 
virtuais pelo nome de host

• Controle sua topologia de rede definindo configurações 
de DNS e intervalos de endereços IP para máquinas 
virtuais

CONNECT

O Windows Azure Connect fornece conexão computador 
a computador baseada em agente entre os serviços do 
Windows Azure e os recursos locais, como servidores de 
banco de dados e controladores de domínio:
• Compile aplicativos distribuídos e hospedados em 

ambiente híbrido, mantendo conexões seguras com 
a infraestrutura local sem a necessidade de código 
personalizado

• Depure remotamente seus aplicativos através da 
conexão direta entre o computador de desenvolvimento 
local e os aplicativos hospedados no Windows Azure, 
usando as mesmas ferramentas que você usa 
localmente

REDE

REDE DE FORNECIMENTO DE CONTEÚDO (CDN)

O serviço CDN do Windows Azure aumenta o 
desempenho dos aplicativos armazenando o conteúdo em 
cache nos locais mais próximos dos clientes. Assim você 
pode oferecer a melhor experiência com o seu aplicativo:
• Ofereça melhor desempenho aos usuários que estão 

longe de uma fonte de conteúdo e usam aplicativos 
que exigem muitas viagens à Internet para carregar 
conteúdo

• Aproveite o dimensionamento distribuído para 
gerenciar picos de tráfego, por exemplo, 
um lançamento de produto

• Habilite-se no Portal de Gerenciamento do 
Windows Azure com apenas um clique

SERVICE BUS

O sistema de mensagens Service Bus permite a comunicação 
com acoplamento fraco entre aplicativos em nuvem ou locais 
para melhorar o dimensionamento e a resiliência.
Ele fornece funções para ampla comunicação, grande 
distribuição de eventos, nomenclatura e publicação 
de serviços:
• As filas asseguram a entrega de mensagens com base em 

PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
• Os tópicos podem ser assinados, o que permite aos 

destinatários selecionar mensagens específicas para leitura
• O modelo de sistema de mensagens orientado permite 

a transmissão de mensagens, mesmo que os remetentes 
e os destinatários não estejam online ao mesmo tempo

ACCESS CONTROL SERVICE (ACS)

O serviço Access Control do Windows Azure Active 
Directory fornece autenticação e autorização centralizadas 
para aplicativos no Windows Azure usando provedores 
de identidade de cliente ou o Windows Server 
Active Directory local:
• Remova lógica de autenticação complexa de seu código
• Controle a autenticação e a autorização dos usuários
• Integre-se a provedores de identidade de cliente, como 

o Windows Live ID, o Google, o Yahoo e o Facebook

SERVIÇOS DE APLICATIVO

SERVIÇOS DE MÍDIA

Com os Serviços de Mídia, é simples e rápido criar fluxos 
de trabalho para criação, gerenciamento e distribuição de 
mídia no Windows Azure:
• Crie, gerencie e distribua conteúdo a vários dispositivos 

e plataformas (Xbox, Windows, MacOS, iOS, Android) 
usando tecnologias pré-integradas e de terceiros

• Integre facilmente as ferramentas e os processos que 
você já usa com as APIs REST

• Armazene um único conjunto de arquivos de origem 
com segurança, e forneça-o dinamicamente em vários 
formatos sem arquivos intermediários

CACHING

O Caching permite que os aplicativos sejam dimensionados 
e apresentem maior capacidade de resposta sob carga ao 
manter os dados mais perto da lógica do aplicativo:
• Escolha um cache compartilhado, multilocatário e 

gerenciado ou um que use funções web/de trabalho 
dedicadas

• É fácil dimensionar. Basta alterar o tamanho da máquina 
virtual ou o número de instâncias de suas funções em 
execução

• Reduza a latência e aumente a produtividade
• Habilite os aplicativos Memcached existentes com 

o protocolo Memcached
• Crie caches com mais de 100 GB

WINDOWS AZURE ACTIVE DIRECTORY

O Windows Azure Active Directory é um serviço moderno 
baseado em REST que fornece recursos de controle de 
acesso e gerenciamento de identidades para aplicativos 
em nuvem:
• Estenda o Active Directory local ao Windows Azure 

e a outros serviços em nuvem
• Gerencie o acesso a aplicativos baseados em política 

centralizada para processos de logon, autenticação 
e serviços de federação

• Use a tecnologia confiável de gerenciamento de direitos 
digitais e logon único ao assinar outros serviços em 
nuvem da Microsoft, como o Office 365

Gostou? Baixe.
http://gettag.mobi
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