
   

Windows Azure 
Asiakasratkaisu 

  

  

 
 3M kehitti verkossa toimivan palvelun 

tehostamaan suunnittelua 
  

 

 
 

Yhteenveto 
Maa tai alue: Yhdysvallat 
Toimiala: Valmistusteollisuus – 
huipputekniikka ja elektroniikka 
 
Asiakasprofiili 
3M:llä on 75 000 työntekijää ja toimintaa 
yli 60 maassa. Sillä on laaja valikoima 
tuotteita sekä kuluttajille että 
teollisuudelle. Hyvin tunnettuja 3M:n 
tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Scotch, 
Post-it, Thinsulate ja Scotch-Brite. 
 
Liiketoiminnan haaste 
3M halusi tarjota Visual Attention Service 
(VAS) -palvelunsa asiakkaille 
verkkopohjaisena sovelluksena, joka olisi 
tehokas, skaalattava sekä 
infrastruktuuriltaan ja hallintakuluiltaan 
edullinen.  
 
Ratkaisu 
3M toi VAS-ratkaisun asiakkaiden 
ulottuville Windows Azure™ -alustalla 
hyödyntämällä Microsoft®-
palvelinkeskusten infrastruktuuria ja 
palvelunhallintaa suorituskyvyn ja 
alhaisten kustannusten takaamiseksi. 
 
Edut 
• Nopea ja tehokas käyttöönotto 
• Alhaisemmat kustannukset, hyvä 

skaalautuvuus 
• Erinomainen asiakasratkaisu 

  "Windows Azure auttaa 3M:n asiakkaita hyödyntämään 
monimutkaisia algoritmeja, joihin kiteytyy yrityksen 30 
vuoden tutkimustyö ja saamaan selkeitä ja vaikuttavia 
tuloksia selaimellaan - lähes välittömästi." 

Terry Collier, 3M:n markkinointipäällikkö 
    

Teknologisen tutkimuksen ja kehityksen arvostettuna johtajana 
3M halusi tarjota asiakkaidensa käyttöön asiantuntemuksensa 
ihmisen visuaalisesta havaintojärjestelmästä vuosikymmenten 
ajalta. Käyttämällä Windows Azure™ -alustaa 3M loi 
verkkopohjaisen sovelluksen, jonka käyttäjät voivat 
monimutkaisia algoritmeja hyödyntämällä analysoida designin 
tehokkuutta silmän reagoinnin perusteella. Isännöimällä 
sovellusta Microsoft®-palvelinkeskuksissa, 3M on tuonut 
innovatiivisen palvelunsa koko maailman ulottuville minimoiden 
samalla laitteistoinfrastruktuurin ja jatkuvan ylläpidon 
kustannukset. Ratkaisu salli kehittäjien arvioida sovelluksen 
useita peräkkäisiä versioita, mikä auttoi lyhentämään 
markkinoilletuloaikaa. Lisäksi pystyttiin saavuttamaan 
laadukkaita tuloksia nopeammin kuin perinteisessä 
kehitysympäristössä.  
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Tilanne 
3M:n tuotteet ovat levinneet kaikkialle 
maailmaan. Yrityksellä on tunnettuja 
tuotemerkkejä, kuten Post-it-tuotteet, 
Thinsulate-eristeet ja Nexcare-
ensihoitotuotteet, minkä lisäksi se valmistaa 
lujia teollisuusteippejä ja hiomatuotteita 
sekä liikenneturvallisuusjärjestelmiä. 
Vuonna 1902 perustettu 3M on 
tutkimukseen panostava yritys, joka on 
kehittänyt tuhansia innovatiivisia tuotteita 
monille eri markkinoille. Yritys toimii nyt 60 
maassa, ja sen maailmanlaajuinen myynti 
vuonna 2008 ylitti 25 miljardia USD. 
 
3M tukee yli 40 erilaista teknologia-alustaa, 
ja se on käyttänyt niiden kehittämiseen 
vuosikausien tieteellisen tutkimustyön. 
Yrityksen henkilöstöstä 7 000 työskentelee 
pelkästään tutkimuksessa. Eräs tutkimuksen 
alue, jota hyödynnetään monissa 3M:n 
tuotteissa, on ymmärrys ihmisen visuaalisen 
havaintojärjestelmän toiminnasta. Tämän 
tiedon sovelluskohteita ovat esimerkiksi 
liikennemerkkien heijastavat materiaalit, 
varauloskäytäväkyltit sekä näyttö- ja 
grafiikkatekniikka. Yrityksen 
tutkimuslaboratorioissa tiedemiehet 
tutkivat kuinka aivot käsittelevät visuaalista 
tietoa. He ovat kehittäneet monimutkaisia 
algoritmeja, jotka pystyvät ennustamaan, 
mitä ihminen panee merkille näkemässään 
näkymässä. 
 
3M:n liiketoimintapäällikkö Bill Smyth 
sanoo: "Meidän tehtävämme on 
liiketoiminnan ja markkinoinnin puolella 
pyrkiä hyödyntämään tätä osaamista. 
käyttöä ennustealgoritmeille. "Tiesimme, 
että oli olemassa tarve kehittää näköä 
varten suunniteltujen ratkaisujen 
suunnitteluprosessia perustumaan 
enemmän tieteeseen ja 
vuorovaikutteisuuteen vaikuttavampien 
lopputulosten saavuttamiseksi." 
 
3M:n markkinointipäällikkö Terry Collier 
lisää: "Markkinatutkimuksessamme 
huomasimme, että suunnittelijat käyttivät 
paljon aikaa kuviensa luomiseen, hiomiseen 
ja optimointiin, mutta ongelmana oli se, 

etteivät voineet todella tietää, millaisena 
valmis lopputulos nähdään." 3M:n tavoite 
oli tarjota suunnittelijoille ennusteita siitä, 
miten yleisö tulisi heidän luomuksensa – oli 
kyseessä sitten logo, verkkosivusto tai 
elektroninen ilmoitustaulu hotellin aulassa 
– lopulta otetaan vastaan. Oli myös tärkeää, 
että tämä tieto olisi välittömästi saatavilla. 
"Nämä tiedot oli pystyttävä tarjoamaan 
suunnittelijoille suoraan tietokoneen 
työpöydällä ja useita kertoja 
suunnitteluprosessin aikana, jotta he 
voisivat tehdä muutoksia analyysin 
perusteella. Ratkaisun piti pystyä 
korvaamaan aikaa vievät 
kohderyhmätutkimukset, joita yleensä 
tehdään suunnitteluprojektin lähestyessä 
valmistumista", Collier sanoo.  
  
Yritys kehitti prototyyppiversion 
verkkopohjaisesta sovelluksesta, jonka 
nimeksi tuli 3M Visual Attention Service 
(VAS). Palvelun ansiosta suunnittelijat 
voivat kokeilla sisältönsä tehokkuutta 
käyttämällä visuaalisen huomion malleja. 
Ne perustuvat algoritmeille, jotka 
ennustavat näkymästä ne elementit, jotka 
katsoja todennäköisesti havaitsee ja 
muistaa. Verkkopohjaista 
prototyyppisovellusta isännöitiin 3M:n 
tietokeskuksen palvelimella, ja käyttäjät 
pystyivät lataamaan VAS-sovellukseen 
valokuvia fyysisestä ympäristöstä tai 
graafisen kuvan. Sovelluksen 
laskentamoottori arvioi sen jälkeen kuvan 
visuaaliset kiintopisteet ja luo kuvasta 
lämpökarttaa muistuttavan version, johon 
on merkitty katsojan mielenkiinnon 
todennäköisesti vangitsevat alueet. (Kuva 1.) 
 
3M halusi sovelluksen kuitenkin toimivan 
tehokkaasti osana asiakkaidensa olemassa 
olevia suunnitteluprosesseja. Ollakseen 
kiinnostava tuote VAS-sovelluksen oli 
oltava asiakkaiden käytössä tosiaikaisesti ja 
annettava analyysin tulokset lähes 
välittömästi. Lisäksi sen kapasiteettia tulisi 
voida kasvattaa graafisen suunnittelun 
ruuhkahuippujen aikaan, kuten juuri ennen 
joulumainonnan alkamista. Lisäksi siihen 
liittyvät alkuinvestoinnin riskit oli saatava 

Tiesimme, että oli 
olemassa tarve kehittää 
näköä varten 
suunniteltujen ratkaisujen 
suunnitteluprosessia 
perustumaan enemmän 
tieteeseen ja 
vuorovaikutteisuuteen 
vaikuttavampien 
lopputulosten 
saavuttamiseksi." 

Bill Smyth, 3M:n liiketoimintapäällikkö 

 

 



 

 

alhaisiksi 3M:n kannalta. oli saatava 
alhaisiksi 3M:n kannalta. "Etenkin 
nykyisessä taloustilanteessa meidän oli 
oltava hyvin varovaisia pääomamme 
investoinnissa", Smyth sanoo. "Emme 
halunneet investoida kalliiseen 
palvelinkeskusinfrastruktuuriin ja 
kapasiteettiin, joka suurimman osan aikaa 
olisi käyttämättömänä." 
 
3M:n tekninen päällikkö Jim Graham lisää: 
"Meidän oli voitava tarjota tehokas sovellus 
asiakkaillemme heidän sijainnistaan 
riippumatta, mutta emme halunneet ruveta 
perustamaan palvelinkeskuksia eri puolille 
maailmaa."  
 
 
Ratkaisu 
3M uskoi, että tehokkain tapa oli käyttää 
VAS-sovellusta pilviympäristössä, jolloin 
ratkaisu voisi sijaita ulkoisen 
yhteistyökumppanin palvelinkeskuksissa ja 
sitä voisi isännöidä ja hallinnoida 
internetissä. Yritys arvioi useita 
infrastruktuurituotteita Microsoftin lisäksi 
myös muilta tarjoajilta, mutta kuten 

Graham toteaa: "3M on jo pitkään luottanut 
Microsoftin® työkaluihin ja tekniikoihin 
oman tekniikkansa kehityksen tukena." 
Tästä syystä 3M päätyi Microsoftin 
Windows Azure™ -alustaan. Windows Azure 
on pilvipalvelukäyttöjärjestelmä, joka toimii 
kehitys-, isännöinti- ja 
palvelunhallintaympäristönä Windows 
Azure -alustalle. Windows Azure tarjoaa 
kehittäjille laskenta- ja tallennustilaa 
tarpeen mukaan. Palvelu antaa 
mahdollisuuden isännöidä, skaalata ja 
hallita verkkosovelluksia internetissä 
Microsoftin palvelinkeskusten kautta. 
 
3M oli kokeillut Windows Azurea jo 
Community Technology Preview (CTP) -
palveluna. Se on Microsoftin ohjelma, jossa 
on mahdollista päästä testaamaan uutta 
tekniikkaa ennen julkaisua. Tämän 
kokemuksen ansiosta Grahamin tiimi tiesi, 
että Windows Azure sopii 3M:n tarpeisiin. 
"Windows Azuren ja nykyisen 
kehitysympäristömme samankaltaisuus oli 
meille valtava etu ja teki päätöksestä helpon", 
Graham sanoo. 3M tuotti VAS-sovelluksen 
Microsoft Visual Studio® 2008  
-kehitysvälineillä mukaan lukien Microsoft 
Visual Studio Team System 2008 Team Suite 
ja Microsoft Visual Studio Team System 2008 
Team Foundation Server. Kehittämisessä 
käytettiin myös Microsoft Expression Blend™ 
3 -suunnitteluohjelmistoa ja Microsoft SQL 
Server® 2008 -tiedonhallintaohjelmistoa. 
"Huomasimme, että Windows Azure toimisi 
hyvin oman Visual Studio  
-kehitysympäristömme kanssa. Saimme 
myös mahdollisuuden hyödyntää uutta 
tekniikkaympäristöä, jolla voisimme ottaa 
sovelluksen käyttöön eri maissa sekä 
skaalaamaan kapasiteettia nopeasti ilman 
pääoman investointia etukäteen", Graham 
sanoo. 
 
3M suunnitteli VAS-sovellukselle uuden 
käyttöliittymän kaupallista levitystä varten. 
Ajoitus sopi yhteen "SQL Azuresta on 

"Windows Azuren ja 
nykyisen 
kehitysympäristömme 
samankaltaisuus oli 
meille valtava etu ja teki 
päätöksestä helpon."  

Jim Graham, 3M:n tekninen päällikkö 

 

 

   

Kuva 1. 3M VAS:n kuvakartta 
ilmaisee alueet, jotka 
todennäköisimmin kiinnittävät 
katsojan huomion 

 



 

 

3M:lle paljon lisäarvoa, sillä sen 
ansiosta meidän ei tarvitse huolehtia 
tietokannan hallinnasta." Windows 
Azuren CTP-ohjelman kanssa, joten 
Grahamin tiimi kehitti liittymän toimimaan 
Windows Azure -määritysten kanssa. 
"Kehitimme koko käyttäjäkokemuksen 
alusta asti Windows Azuressa", Graham 
sanoo. Hänen tiiminsä käytti 
myös Windows Azure -kehitysympäristöä, 
jota käytettiin simuloimaan Windows Azure 
-ympäristöä paikallisissa tietokoneissa. Näin 
VAS-sovelluksen käyttö ja testaaminen 
ennen käyttöönottoa oli helppoa.  
 
VAS käyttää useita 3M:n kehittämiä ei-
hallittuja ja korkeatehoisia kuvankäsittelyn 
ohjelmistokirjastoja. "Windows Azure  
-kehitysympäristössä pystyimme luomaan 
nopeita iteraatioita koodista, jolloin 
onnistuimme ratkaisemaan monet 
sellaisista esteistä, joita emme ehkä olisi 
huomanneet ennen virallisempaa 
käyttöönottoa tai tuotantoympäristöön 
siirtymistä", Graham kertoo. 
VAS-käyttöliittymä ja verkkosivusto, jossa 
käyttäjät sitä käyttävät, kehitettiin 
käyttämällä Microsoft ASP.NET 2.0:aa, joka 

on osa Microsoft .NET Frameworkiä. 
Grahamin tiimi käytti Microsoft Silverlight™ 
-selainlaajennusta rakentaakseen 
sovelluksen ohjaimet, joilla käyttäjät voivat 
muokata VAS-prosessointiohjelmaan 
lähettämiään kuvia. Silverlightia käyttävät 
ohjaimet on upotettu ASP.NET-
sovelluskehykseen, mikä luo saumattoman 
käyttökokemuksen. "Käyttäjien ei tarvitse 
vaihtaa liittymästä toiseen käyttääkseen 
tiettyjä toimintoja", Graham selittää. 
 
VAS-sovellus käyttää Windows 
Azuren Access Control -palvelua 
järjestelmän käyttäjien autentikointiin. Se 
tarjoaa käyttäjälle pääsyn palvelun eri 
komponentteihin käyttäjän tunnistetietojen 
perusteella. Käyttäjien lataamien kuvien 
hallintaan 3M käytti pilvipohjaista Microsoft 
SQL Azure -relaatiotietokantaympäristöä, 
joka on rakennettu SQL Server -tekniikoille. 
SQL Azurea käytetään myös 
kuvankäsittelyohjelman tuottamien 
analyysitulosten esittämisessä. Windows 
Azure -alustan osana SQL Azure tarjoaa 
automatisoituja hallintaominaisuuksia, 
kuten sisäänrakennettu tietojen suojaus, 
itsekorjaus ja täystuholta suojaus – kaikki 
elintärkeitä ominaisuuksia asiakkaan 
tietojen turvaamisessa. "SQL Azuresta on 
3M:lle paljon lisäarvoa, sillä sen ansiosta 
meidän ei tarvitse huolehtia tietokannan 
hallinnasta", Graham sanoo. 
  
3M käyttää Windows Azure -
tietotallennuspalveluja kuvatiedostojen ja 
ohjelman tuottamien analyysien 
tallentamiseen. Jonopalveluominaisuus 
tarjoaa käyttäjille tehokkaan palvelun ja 
lähes välittömät vastausajat jopa silloin, kun 
sovellus on kuormitettu ruuhkahuippujen 
aikana.  
 
Graham selittää: "Access Control -palvelun 
avulla voimme luoda kanavan ASP.NET-
pohjaisesta liittymästä jonopalveluun ja 
siitä VAS-ohjelmaan, joka suorittaa 
analyysin tutkijoidemme kehittämiä 
algoritmeja käyttämällä." (Kuva 2.) 
 

 

  
 

Kuva 2. Kaavio Windows Azuressa 
käyttöönotetusta 3M VAS -
sovelluksesta 

 

“SQL Azuresta on 
3M:lle paljon lisäarvoa, 
sillä sen ansiosta 
meidän ei tarvitse 
huolehtia tietokannan 
hallinnasta.” 

Jim Graham, 3M:n tekninen päällikkö  
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Tällä hetkellä VAS auttaa asiakkaita 
arvioimaan sovellukseen ladattuja graafisia 
tai valokuvattuja kuvia määrästä 
riippumatta. Tulevissa versioissa 3M 
suunnittelee tarjoavansa asiakkaille 
mahdollisuuden luoda testikuvista 
kokonaisia tietokantoja. Tällöin käyttäjät 
voivat esimerkiksi kokeilla tietyn 
mainossisällön toimivuutta erilaisissa 
taustoissa – tai vastaavasti erilaisten 
mainossisältöjen toimivuutta yhdessä 
tietyssä taustassa. 3M VAS -palvelu löytyy 
osoitteesta www.3m.com/vas 
 
 
Edut 
Windows Azure -alustaa käyttämällä 3M 
kehitti erittäin innovatiivisen 
verkkopohjaisen palvelun, joka voi 
merkittävästi muuttaa ja parantaa kuvien ja 
ympäristöjen suunnittelua sen perusteella, 
miten ihmisen katse niihin reagoi. 
Pilvipalvelun ansiosta käyttöönotto tapahtui 
tehokkaasti ja infrastruktuurikustannukset 
laskivat. Erittäin skaalattavalla 
verkkopohjaisella palvelulla 3M:n asiakkaat 
voivat optimoida designsuunnittelunsa 
perustuen tieteelliseen analyysiin ja näin 
helpottaa heitä saamaan paras hyöty 
markkinointi-investoinnistaan. 
 
Nopea ja tehokas käyttöönotto 
Windows Azuren ja 3M:n Visual Studio -
kehitysympäristön samankaltaisuus 
mahdollisti VAS-sovelluksen nopean 
käyttöönoton. "Pystyimme yhdistämään 
ydintekniikkamme Windows Azureen alle 
kahdeksassa viikossa. Se kävi nopeasti", 
Graham sanoo. "Windows Azure tuki jo 
valmiiksi käytössämme olleita työkaluja ja 
teknologioita, kuten esimerkiksi 
lomakepohjaista tunnistautumista. Lisäksi 
Windows Azure -kehitysympäristö toimi 
hyvänä simulointiympäristönä, jossa 
pystyimme tarkastelemaan tekeillä olevaa 
työtä ja tekemään muutoksia palautteen 
perusteella – riittävän aikaisin ja usein. 

Pystyimme nopeasti tuottamaan 
väliversioita yrityksessä sisäisesti 
kokeiltavaksi. Windows Azure  
-kehitysympäristö säästi merkittävästi 
aikaa." 
 
"Windows Azuressa 3M voi julkaista 
nopeasti päivityksiä ja parannuksia. 
"Windows Azurella voimme viedä 
käyttöönoton läpi Microsoft-teknologia-
alustalla paljon nopeammin kuin missään 
muussa arvioimassamme pilviratkaisussa.", 
Graham sanoo. 
 
Alhaisemmat kustannukset, parempi 
skaalautuvuus 
Windows Azurea käyttämällä 3M voi 
hyödyntää laskutus käytön mukaan  
-hinnoittelumallia, minimoida 
isännöintikustannukset ja maksimoida 
tuoton. "Windows Azuressa käytössämme 
on erittäin skaalautuva ympäristö ja 
maksamme vain tarvitsemistamme 
resursseista. Lisäksi voimme vapauttaa IT-
henkilöstömme dynaamisen 
infrastruktuurin edellyttämästä 
järjestelmähallinnasta ja ylläpitovastuusta", 
Graham sanoo.  
 
3M:lle SQL Azure oli erityisen hyödyllinen 
ratkaisu, koska sen avulla VAS-sovellusta 
voidaan tarjota maailmanlaajuisesti ilman 
alueellisten palvelinkeskusten perustamisen 
ja ylläpidon kustannuksia. Graham selittää: 
"SQL Azuren avulla käyttöönotto voidaan 
tehdä maailmanlaajuisesti ilman 
asiakastietojen siirtämistä alueelta toiselle 
ja tietokantojen replikointia, eikä meidän 
tarvitse huolehtia itse palvelunhallinnasta." 
Graham vertaa Windows Azure -
pilvipalveluiden aika- ja kustannussäästöjä 
muihin 3M:n toimintoihin. "Yrityksessämme 
on kokoaikaisia työntekijöitä, joiden 
tehtävänä on pelkästään isännöimiemme 
ratkaisujen hallinta. Jos olisimme ryhtyneet 
isännöimään VAS-sovellusta itse, 
tukihenkilöstön määrää olisi pitänyt lisätä." 

Windows Azurella 
voimme viedä 
käyttöönoton läpi 
Microsoft-teknologia-
alustalla paljon 
nopeammin kuin 
missään muussa 
arvioimassamme 
pilviratkaisussa." 

Jim Graham, 3M:n tekninen päällikkö 
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Erinomainen asiakasratkaisu 
Mikä tärkeintä, 3M käyttää Windows 
Azurea uuteen teknologiaan, joka voi 
muuttaa koko designsuunnitteluprosessin 
alueilla, joilla menestys riippuu katsojan 
reagoinnista tiettyyn näkymään. "Windows 
Azure auttaa 3M:n asiakkaita 
hyödyntämään monimutkaisia algoritmeja, 
joihin kiteytyy yrityksen 30 vuoden 
tutkimustyö ja saamaan selkeitä ja 
vaikuttavia tuloksia selaimellaan - lähes 
välittömästi.", Collier sanoo.  
 
Graham jatkaa: "Halusimme tehdä 
prosessista niin yksinkertaisen, ettei 
käyttäjän edes tarvitse siirtyä pois totutusta 
työnkulusta. Windows Azuressa toimivassa 
VAS-sovelluksessa käyttäjä avaa 
verkkoselaimen ja analysoi minkä tahansa 
määrän tiedostoja suoraan omaa 
tietokonettaan käyttämällä." Kun VAS-
palvelusta tulee 3M:n asiakkaille olennainen 
ja luonnollinen elementti designprosessia, 
voidaan design-iteraatioihin kuluvaa aikaa 
ja rahaa vähentää merkittävästi – ja 
parantaa lopputuloksen vaikuttavuutta", 
Graham sanoo. 
 
"3M VAS ja Windows Azure auttavat 
asiakkaitamme käyttämään 
markkinointibudjettinsa entistä viisaammin", 
Smyth selittää. "Tutkimuksemme on 
osoittanut, että asiakkaat arvostavat 
suunnitelmiensa analyyttista ja tieteelliseen 
tutkimustyöhön perustuvaa arviointia. 
Asiakasyrityksen muiden työntekijöiden tai 
sen omien asiakkaiden henkilökohtaisiin 
mielipiteisiin nojautuvat arvioinnit jäävät 
pois yhtälöstä. Uskomme, että Windows 
Azure -pohjainen ratkaisumme vaikuttaa 
merkittävästi markkinointi-designin 
taloudellisiin tekijöihin."  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"3M VAS ja Windows 
Azure auttavat 
asiakkaitamme 
käyttämään 
markkinointibudjettinsa 
entistä tehokkaammin." 

Bill Smyth, 3M:n liiketoimintapäällikkö 

 

 



 

 

Windows Azure -alusta 
Windows Azure -alusta toimii erinomaisena 
perustana verkkotuotteiden ja palvelujen 
tarjonnan laajentamiselle. Tärkeimmät osat: 
• Windows Azure. Windows Azure on 

pilvipalvelukäyttöjärjestelmä, joka 
toimii kehitys-, isännöinti- ja 
palvelunhallintaympäristönä Windows 
Azure -alustalle. Windows Azure 
tarjoaa kehittäjille laskenta- ja 
tallennustilaa tarpeen mukaan. Palvelu 
antaa mahdollisuuden isännöidä, 
skaalata ja hallita verkkosovelluksia 
internetissä Microsoftin 
palvelinkeskusten kautta. Lisäksi 
Windows Azure täyttää kehittäjien 
yhteystarpeet seuraavia palveluja 
käyttämällä. 
〉 Service Bus yhdistää palveluita ja 

sovelluksia eri verkoista. Tällä 
tavoin kehittäjät voivat luoda 
hajautettuja sovelluksia. 

〉 Access Control Service tarjoaa 
REST-verkkopalveluille federoidun, 
pyyntöperustaisen 
pääsynhallinnan. 

• Microsoft SQL Azure. Microsoft SQL 
Azure on ensimmäinen pilvipohjainen, 
itse itsensä hallinnoiva 
relaatiotietokantapalvelu, joka 
rakentuu Microsoft SQL Server 2008 -
teknologioille.   

 
Lisätietoja Windows Azure -alustasta löytyy 
osoitteesta  
www.windowsazure.com 
 
 
 
Ohjelmisto ja palvelut 
• Windows Azure -alusta 
− Windows Azure 
− Access Control Service 
− Microsoft SQL Azure 

• Microsoftin palvelimet 
− Microsoft SQL Server 2008  

• Microsoft Visual Studio 
− Microsoft Visual Studio Team System 

2008 Team Foundation Server 

− Microsoft Visual Team System 2008 
Team Suite 

• Microsoft Expression 
− Microsoft Expression Blend 3 

• Tekniikat 
− Microsoft ASP.NET 2.0 
− Microsoft .NET Framework 
− Microsoft Silverlight 

Asiakasesimerkki on tarkoitettu vain tiedoksi. 
MICROSOFT EI ANNA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MITÄÄN 
NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. 
 
Asiakirja on julkaistu marraskuussa 2009  
 

Lisätietoja 
Lisätietoja Microsoftin tuotteista ja 
palveluista Yhdysvalloissa saat 
soittamalla Microsoft Sales Information 
Centeriin numeroon (800) 426 9400. 
Kanadassa voit soittaa Microsoft Canada 
Information Centreen numeroon (877) 
568 2495. Kuulovammaiset asiakkaat 
Yhdysvalloissa tai Kanadassa voivat 
soittaa Microsoftin 
tekstipuhelinpalveluihin (TTY/TDD) 
numeroon (800) 892 5234 . Yhdysvaltojen 
ja Kanadan ulkopuolella asuvat asiakkaat 
voivat ottaa yhteyttä Microsoftin 
paikalliseen tytäryhtiöön. Lisätietoja on 
osoitteessa 
www.microsoft.com 
 
Lisätietoja 3M Visual Attention Servicestä 
on VAS-sivustossa osoitteessa 
www.3m.com/vas  
 
Lisäresursseja: 
Näytä: Lataa: Windows Azure Platform 
Training Kit 
Näytä: Kehittäminen ja suunnittelu 
Windows Azurella 

http://www.windowsazure.com/�
http://www.microsoft.com/�
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