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Rezultate IaaS

• IaaS furnizează mașini și resurse virtuale 
segmentate pentru fiecare utilizator

• Furnizorii IaaS oferă o soluție prin care 
utilizatorii nu mai sunt nevoiți să ț
achiziționeze hardware

• Prin IaaS se folosesc mai bine resurselePrin IaaS se folosesc mai bine resursele



Ce poate face IaaS

• Sistem IT tradițional • IaaSSistem IT tradițional IaaS
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IaaS nu este suficient

• IaaS furnizează multe mașini fizice și 
virtuale, dar nu poate modifica cantitatea 
automat/dinamic

• Consumatorii ar putea săp
 Ceară decizii automate asupra plasării job-urilor 

pe resursele disponibile
 Necesite un mediu de lucru sau de dezvoltare, 

sau o platformă de testare pentru verificarea 
aplicațiilor sau serviciilor lor



Cerințe suplimentare

Consumatorii cer mai mult• Consumatorii cer mai mult…
 Abstractizări și gestiune a resurselor la scară 

mai maremai mare
 Cerințe de resurse on-demand la scară mai 

mare
Medii de execuție și de găzduire
Mecanisme automate și autonomeș
 Distribuție și gestiune de job-uri
 Controlul accesului și autentificare
…



Mai mult și mai mult…ș

Avem nevoieAvem nevoieAvem nevoie 
de mai multe

servicii

Avem nevoie 
de mai multe

servicii



PaaS este soluția

• PaaS furnizează o serie• PaaS furnizează o serie 
de proprietăți ce satisfac 
cerințele utilizatorilorcerințele utilizatorilor

• PaaS garanteazăPaaS garantează 
calitatea resurselor, a 
serviciilor și a aplicațiilorș ț



De la IaaS la PaaS

Traditional ITTraditional IT
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Platform as a Service

Platform as a Service (PaaS) reprezintă conceptulPlatform as a Service (PaaS) reprezintă conceptul 
de platformă computațională ce abstractizează 
infrastructura, SO-ul și nivelul middlewareș



Platform as a Service
• Livrează platforma de calcul sub formă de serviciu

A li ii d l f l i d li b j d i i Aplicații dezvoltate folosind limbaje de programare și instrumente 
suportate de furnizorul PaaS

 Aplicații create de consumator sunt deployate în infrastructura cloud

Enabling Services
provideprovide

Core Platform

abstract

Resource Pool



Pool de Resurse

Capacitatea de a abstractiza și controla toate resursele

P l l d R f i ă

Capacitatea de a abstractiza și controla toate resursele 
de nivel inferior. 

Enabling Services• Pool-ul de Resurse furnizează 
dinamic un nivel de abstractizare 
și consolidarea resurselor pe 

Enabling Services

provide
ș
scară largă

C t ii t bți
abstract

Core Platform

• Consumatorii pot obține resurse 
din pool la cerere Resource Pool

abs ac



Pool de Resurse

• Reduce complexitatea și• Reduce complexitatea și 
responsabilitatea 
infrastructurii Cloud

• Furnizează management 
t t t f i dautomat pentru furnizarea de 

resurse

• Acces la resurse din pool la 
cerere



Pool de Resurse

• Furnizorii PaaS definesc cea mai mică unitate de tipFurnizorii PaaS definesc cea mai mică unitate de tip 
resursă
 1GHz CPU pentru partea computaționalăp p p ț
 1GB spațiu de stocare
 1MB capacitate de memorie
 …etc

C S• Consumatorii PaaS pot obține unități la cerere
• Consumatorii nu știu dacă resursele furnizate sunt 

d di t t j tdedicate sau partajate



Platforma de Bază

Furnizează un mediu fiabil pentru execuția aplicațiilor și 

Pl tf d B ă f i ă

p ț p ț ș
serviciilor

Enabling Services• Platforma de Bază furnizează 
funcțiile de bază ale unui 
mediu PaaS

Enabling Services

provide

mediu PaaS

• Acționează ca un bridge între abstract

Core Platform

• Acționează ca un bridge între 
consumator și hardware Resource Pool

abs ac



Platforma de Bază

R d bilit t• Reduce responsabilitatea 
mediului de execuție

• Se abstractizează funcții 
precum construirea, p ,
configurarea, gestiunea 
mediului backend



Platforma de Bază

F i ii P S t f i di d ți t• Furnizorii PaaS pot furniza un mediu de execuție pentru 
platforma de dezvoltare

• Mediul de execuție furnizează un control automat astfel încât 
consumatorii se pot concentra mai bine asupra propriilor serviciiconsumatorii se pot concentra mai bine asupra propriilor servicii
 Dynamic provisioning
 Provizionare de resurse la cerere

 Load balancing
 Distribuirea încărcării echilibrat între resurse

 Fault tolerance
 Operarea continuă în prezența defectelor

 System monitoring System monitoring
 Monitorizarea stării sistemului și măsurarea gradului de 

folosire a resurselor



Servicii furnizate

Furnizarea de interfețe și servicii la nivelul platformei

Enabling Services

Furnizarea de interfețe și servicii la nivelul platformei 
pentru dezvoltarea de aplicații

• Serviciile furnizate oferă un IDE 
pentru programare și interfețe de 
control la sistem pentru accesul

Enabling Services

provide

control la sistem pentru accesul 
la mediul PaaS

• Consumatorii își pot dezvolta abstract

Core Platform

propriile aplicații prin API-uri și 
instrumente de dezvoltare Resource Pool

abs ac



Servicii furnizate

• Se oferă o platformă deSe oferă o platformă de 
dezvoltare și testare pentru 
rularea aplicațiilor dezvoltate 
în mediul de execuțieîn mediul de execuție

• Se reduce responsabilitatea 
ti ă ii di l i dgestionării mediului de 

dezvoltare

• Scade perioada de dezvoltare



Servicii furnizate

• Consumatorii pot folosi serviciile furnizate pentru• Consumatorii pot folosi serviciile furnizate pentru 
dezvoltarea aplicațiilor proprii
 IDE de programare IDE de programare
 Integrează toate funcționalitățile suportate de mediul de execuție

 Furnizează un set de instrumente de dezvoltare, precum un , p
profiler, depanator și un mediu de testare

 Interfețe de Control a Sistemului
 Furnizează decizii în funcție de anumite principii și cerințe

 Descriu fluxul de instalare și configurare a resurselor



Platform as a Service

• Proprietăți și caracteristici garantate
 Scalabilitate
 Disponibilitate
Menegeabilitateg
 Performanță
 Accesibilitate



Scalabilitate

PaaS oferă suport• PaaS oferă suport 
dinamic de provisioning 
ce poate crește sau p ș
descrește resursele la 
cerere

• PaaS furnizează 
abstracții aleabstracții ale 
infrastructurii cloud și 
management automat



Scalabilitate

• Organizațiile business necesită dimensiune a• Organizațiile business necesită dimensiune a 
spațiului de stocare modificabilă dinamic, sau 
putere de calcul la cererep
 Aplicațiile ar putea necesita o putere computațională 

mai mare dimineața, dar mai mică în cursul zilei
D t ă ități d t i De asemenea pot apărea necesități de stocare mai 
mari pe parcursul unor perioade scurte de timp

• Utilizatorii finali nu trebuie să vadă alerte legate 
de lipsa de memorie sau spațiu de stocarede lipsa de memorie sau spațiu de stocare
 De exemplu…



Disponibilitate

• PaaS trebuie să suporte• PaaS trebuie să suporte 
toleranța la defecte astfel 
încât sistemului să nu se 

ă d ă i ioprească odată cu apariția 
unui defect

• PaaS furnizează de 
asemenea reziliență la 

i l l i t l i inivelul sistemului prin 
duplicarea aplicațiilor sau 
serviciilor



Disponibilitate

P S tă b k t t i l ții d di t• PaaS suportă backup automat și soluții de disaster 
recovery – consumatorii nu sunt îngrijorați de 
defecțiunile la nivelul sistemuluidefecțiunile la nivelul sistemului

• Când resursele se defectează, PaaS pornește 
resursele de backupresursele de backup

• Când apar erori la nivelul aplicațiilor, PaaS 
migrează serviciile către acele aplicații de backupg ea ă se c e căt e ace e ap caț de bac up



Flexibilitate în administrare

• PaaS suportă auto• PaaS suportă auto-
administrarea pentru 
aplicațiile și serviciile ceaplicațiile și serviciile ce 
rulează în platforma cloud

• PaaS furnizează control 
automat, analize și ș
măsurători pentru utilizarea 
resurselor



Flexibilitate în administrare

PaaS furnizează mecanisme automate• PaaS furnizează mecanisme automate 
pentru controlul utilizării resurselor platformei

• Serviciul de monitorizarea furnizează• Serviciul de monitorizarea furnizează 
abilitatea de management, analiză și operare 
pentru resurse și job-urip ș j

• Pe baza sistemului de monitorizare, PaaS
poate înregistra și raporta utilizarea de 
resurse

• Consumatorii pot plăti pentru exact ceea ce 
f lfolosesc



Sistemul de plată

• Consumatorii plătesc în funcție de câte unități• Consumatorii plătesc în funcție de câte unități 
de resurse și servicii folosesc

I t/ t t t k b d idth Input/output network bandwidth
Management report or warning
 CPU time
 Storage space
 Data migration
…etc



Sistemul de plată

• Consumatorii pot specifica limitele peste care 
nu mai sunt dispuși să plătească (pentru a nu 

i i l l )supra-estima spațiul sau resursele)
• Furnizorul PaaS poate furniza free quota 

pentru utilizatori
• Furnizorii PaaS pot alerta consumatorii când 

apar creșteri bruște ale folosirii resurselor
• Ca rezultat, consumatorii vor plăti exact ceea 

ce folosesc la cerere



Performanță

PaaS treb ie să• PaaS trebuie să 
suporte capabilități de
 Distribuire a job-urilor 

către resurse liberecătre resurse libere
 Ștergerea job-urilor de 

pe resurselor 
suprasolicitatesuprasolicitate

PaaS oferă distribuirea• PaaS oferă distribuirea 
datelor în sistemul de 
stocare pentru 
balansarea încărcăriibalansarea încărcării



Performanță

• Companiile rulează aplicații complicate în 
PaaS care pot aloca job-uri pe serverele 
disponibile

• Dacă e posibil, PaaS rulează aplicația în p p ț
paralel

• Nici o resursă nu e supraîncărcată într-unNici o resursă nu e supraîncărcată într un 
PaaS ce include soluții de load balancing 



Securitate

S it t t• Securitatea este o 
caracteristică importantă a 
PaaSPaaS

• PaaS oferă autentificare și• PaaS oferă autentificare și 
autorizare pentru 
diferențierea între drepturilediferențierea între drepturile 
de acces ale utilizatorilor 
diferiți



Securitate

• Autorizarea poate fi folosită pentru controlul 
drepturilor de acces ale utilizatorului și 
rejectarea unor cereri malițioase

• Autentificarea reprezintă stabilirea sau p
confirmarea că cineva sau ceva este 
autentic

• Toate acestea pot limita acțiunile malițioase



Accesibilitate

PaaS f rni ea ă o interfață• PaaS furnizează o interfață 
interactivă pentru 
consumatori pentru ca 
aceștia să poată accesaaceștia să poată accesa 
serviciu cloud sau 
monitoriza starea 
sistemuluisistemului

• Consumatorii își pot ș
dezvolta și testa aplicațiile 
prin intermediul unor 
browsere web



Platforme CLOUD
Studii de Caz

Platforme CLOUD



Principalii furnizori PaaS

• Furnizori PaaS• Furnizori PaaS
 Microsoft Windows Azure
 HadoopHadoop
 Google App Engine



Microsoft Windows Azure

• Bazată pe .NET și instrumentele suportate de MicrosoftBazată pe .NET și instrumentele suportate de Microsoft 
pentru dezvoltare

• Windows Azure a fost oferit oficial începând cu Feb 2010, și 
b ă t d d t î di l ții î j l l iise bazează pe centre de date în diverse locații în jurul lumii



Platforma Windows Azure

• Un grup de tehnologii cloud, fiecare furnizând un set de 
servicii dezvoltatorilor de aplicații



Principalele componente

• Windows Azure
 Furnizează un mediu bazat pe Windows pentru 

execuția aplicațiilor și stocarea datelor pe servere dinexecuția aplicațiilor și stocarea datelor pe servere din 
cadrul data centrelor Microsoft

• SQL Azure
 Furnizează servicii de date în cloud bazate pe SQL 

Server 
A F b i• AppFabric
 Furnizează servicii în cloud pentru conectarea 

aplicațiilor ce rulează în cloudaplicațiilor ce rulează în cloud



WINDOWS AZURE PLATFORM



Windows Azure

• Clienții îl pot folosi 
pentru a executa 
aplicații și stoca dateaplicații și stoca date 
pe mașini accesibile 
prin Internet șiprin Internet și 
deținute de Microsoft 



Windows Azure

Wi d A i tă f d ți t ți• Windows Azure reprezintă fundația pentru execuția 
aplicațiilor Windows și stocarea datelor în cloud 
 Furnizează servicii bazate pe Windows pentru calcule Furnizează servicii bazate pe Windows pentru calcule

computaționale și stocare



Componente

Compute• Compute 
 Rularea de aplicații
 Suport pentru aplicații ce trebuie să suporte mulți utilizatori șiSuport pentru aplicații ce trebuie să suporte mulți utilizatori și 

care necesită scalare 
• Storage

St i d t l Stocarea și accesarea datelor
 Suport pentru aplicații ce necesită stocare sub formă de blob-

uri, sau o formă mai structurată de stocare a informației, sau o 
metodă de a schimba date între diversele părți ale unei aplicațiimetodă de a schimba date între diversele părți ale unei aplicații

• Fabric
 Gestiunea resurselorGestiunea resurselor
 Furnizează o metodă pentru gestionarea și monitorizarea 

aplicațiilor ce folosesc platforma cloud



Arhitectura



Compute

• Compute
Storage• Storage

• Fabric

Windows Azure



Windows Azure 
Element ComputeElement Compute

• Pentru operațiiPentru operații  
computaționale în cloud 
Windows Azure furniează
 Servicii computaționale Servicii computaționale
 Un mediu de execuție bazat 

pe IIS 7 și .NET
P t ti i d ități d• Patru tipuri de unități de 
procesare
 Tip de bază ce furnizează p

single-core 1.66 GHz CPU, 
1.75 GB memorie și 225 GB 
de spațiu stocare

 Incrementări cu puteri ale lui 2



Element Compute

O aplicație Windows Azure poate avea mai multe instanțe• O aplicație Windows Azure poate avea mai multe instanțe, 
fiecare executându-se în propria mașină virtuală (VM)

• Fiecare VM este furnizată de către un hipervizor (Hyper-V)p ( yp )
• Un dezvoltator poate crea

 Un cont de hostare pentru execuția de aplicații
 Un cont pentru stocarea datelor
 sau ambele

• Un dezvoltator poate accesaU de o tato poate accesa
 Instranța prin intermediul unei interfețe
 Portalul Windows Azure prin intermediul unui browser Web



Tipuri de Instanțe

• Windows Azure furnizează două tipuri de roluri• Windows Azure furnizează două tipuri de roluri 
computaționale
 Rol Web
 Un mediu de execuția pe care utilizatorii îl pot accesa
 Execuție aplicații orientate spre servicii Web

 Rol WorkerRol Worker
 Un mediu pentru excuția unei procesări particulare
 Abilitatea de a gestiona taskuri distribuite sau complexe



Tipuri de Instanțe

• Orice serviciu trebuie să includă cel puțin un rol, 
dar poate avea oricâte roluri web sau worker

• Rolul worker poate comunica cu rolul Web 
folosind cozile de stocare din Windows Azure
Fi VM ți t it• Fiecare VM conține un agent ce permite 
aplicației interacțiunea cu Windows Azure fabric



Storage

• Compute
Storage• Storage

• Fabric

Windows Azure



Windows Azure 
Element StorageElement Storage 

• În enterprise o aplicație• În enterprise, o aplicație 
poate solicita între 10GB și 
10PB spațiu de stocare 
atunci când compania este 
în creștere
U di E t i• Un mediu Enterprise nu 
cunoaște câte discuri sunt 
necesare de la începutnecesare de la început
 Estimarea ar putea fi sub-

estimată sau supra-estimată



Element Storage 

• Dacă subestimămDacă subestimăm
 Violare contract și nu suportăm spațiu de stocare în timp

• Dacă supraestimăm
 Pierdere de resurse și costuri suplimentare cu 

managementul

• Windows Azure suportă gestiunea automată a 
stocării
 Utilizatorii nu au nevoie să se preocupe de Utilizatorii nu au nevoie să se preocupe de 

managementul spațiului de  stocare, de back-up-uri sau 
eventualele defecțiuni hardware

 Mediile Enterprise nu au nevoie să achiziționeze centrul Mediile Enterprise nu au nevoie să achiziționeze centrul 
de date sau să preia responsabilitatea mentenanței în 
cazul unor încărcări temporare



Tipuri de Stocare

• Windows Azure furnizează trei tipuri de stocare• Windows Azure furnizează trei tipuri de stocare, 
fiecare servind unui anumit scop
 Blob
 Furnizează blocuri de stocare în care se pot stoca fișiere textFurnizează blocuri de stocare în care se pot stoca fișiere text 

sau fișiere binare
 Table 
 Furnizează stocare structurată a informației

Q Queue 
 Furnizează stocare ca suport pentru comunicația între aplicații

Fi i d i i d i iil• Fiecare tip de serviciu de stocare are și propriile 
limitări
 Dimensiunea unui fișier
 Numărul de operații concurente suportate



Blob

U t i l ți d t Bl b i t• Un cont are propriul spațiu de stocare Blob, și poate 
avea mai multe containere

• Fiecare container are mai multe Blob-uri, fiecare ,
putând stoca blocuri sau pagini

A C i Bl b Bl kAccount Container Blob Block

song.
mp3

Block1 

Bl k2

music

Image1.
jpg

Image2

Block2 
John

photo
Image2.

jpg



Tipuri de Blob-uri

Bl k Bl b• Block Blob
 Segmente read/write
 Identificat printr un Block ID Identificat printr-un Block ID
 Dimensiunea maximă
 4MB pentru fiecare bloc, și poate suporta până la 50000 de pe t u eca e b oc, ș poate supo ta pâ ă a 50000 de

blocuri

• Page Blob
 Furnizează un Windows Azure Driver (sau X-Driver)
 Operații read/write random
 Identificat printr un range Identificat printr-un range
 Poate suporta până la 1TB



X-Driver

• Stocarea de la nivel 
inferior

• Un mecanism pentruUn mecanism pentru 
vizualizarea spațiului de 
stocare persistent ca un 
drive localdrive local

• Implementat ca 
Windows Azure Page g
Blob ce conține un 
Virtual Hard Disk (VHD) 
formatat NTFSformatat NTFS



Table

St t ă t t d t l t t t• Structură pentru stocarea datelor structurate
• O tabelă poate fi folosită ca o bază de date 

light
• Un entry reprezintă o linie de datey p
• Fiecare entry are asociat un identificator ce 

conțien Account Key și Table Keyconțien Account Key și Table Key



Table

• Account Name și Table Name sunt folosite pentru• Account Name și Table Name sunt folosite pentru 
specificarea contului și a tabelei

• Partition Key este folosită pentru specificarea 
datelior pe partiții diferitedatelior pe partiții diferite

• Row Key este un identificator pentru datele la nivel 
de rând

Partition Key
Class 

Row Key
Number 

Property 1
Score 1

Property 2
Score 2

entry

Table A

Class A No 1 A A+
Class A No 2 B- B-
Class B No 1 B+ A-

Partition 1
entry

Class B No 2 B+ B+
Class B No 3 A A-

Partition 2



Queue

• Cozile sunt folosite pentru comunicația 
între aplicații

• O coadă este formată din mai multe părți
• Fiecare parte conține 8 KB de dateFiecare parte conține 8 KB de date
• Există un proces particular pentru 

gestiunea cozii ce se ocupă de procesareagestiunea cozii ce se ocupă de procesarea 
fiecărei porțiuni a cozii o singură dată



Queue

Request Queue
Backend 
Processing Backend

A Large-size message Message queuing

Web Server 
FE

Server
Backend 
Processing 
ServerBackend 
Processing 
Server

W b S

Multiple messages

Data location
Web Server 
Front‐End

Blob Store Table Store



Fabric

• Compute
Storage• Storage

• Fabric

Windows Azure



Windows Azure 
Element FabricElement Fabric

• Windows Azure• Windows Azure 
furnizează o modalitate 
automată și autonomăautomată și autonomă 
de gestiune a 
resurselor
 Raportarea automată și 

înregistrarea stării 
mașinilormașinilor

 Furnizarea unui centru 
de control pentru 
recuperarea din eroare



Tipuri de Fabric

Windows Azure suportă două tipuri de Fabric pentru• Windows Azure suportă două tipuri de Fabric pentru 
controlul și gestiunea mașinilor și joburilor

• Fabric Agent
 Fiecare mașină virtuală are un agent Fabric
 Raportează starea controlerului Fabric
 Furnizează autentificarea utilizatorului și apărare în Furnizează autentificarea utilizatorului și apărare în 

cazurile unor atacuri
• Fabric Controller
 Monitorizează și controlează mașina virtuală cu ajutorul Monitorizează și controlează mașina virtuală cu ajutorul 

agentului Fabric
 Gestiunea mașinilor virtuale, a mediului de execuția și 

configurația softwareconfigurația software
 Controlul fluxului de activități



Exemplu de Fabric

• Controlerul de Fabric interacționează cu aplicațiileControlerul de Fabric interacționează cu aplicațiile 
Windows Azure prin intermediul agentului Fabric



Fabric

• Agentul Fabric înregistrează starea mașinii și raporteazăAgentul Fabric înregistrează starea mașinii și raportează 
controlerului Fabric

job

Who is 
available?

Who is 
available?

jobjob

Who is alive?

Me MeMe Me

Machine

Fabric  Controller

Fabric  Agent



Windows Azure
SQL Azure

WINDOWS AZURE PLATFORM

SQL Azure
AppFabric

WINDOWS AZURE PLATFORM



SQL Azure

• În multe situații• În multe situații 
dezvoltatorii au nevoie 
să găsească relații întresă găsească relații între 
date
 Companiile au nevoie de 

o bază de date pentru 
stocarea datelor

• Windows Azure Platform• Windows Azure Platform 
furnizează SQL Azure 
pentru a abordapentru a aborda 
serviciile de date



SQL Azure

• SQL Azure furnizează un DBMS și servicii 
orientate spre date în cloud



SQL Azure

SQL A D t b• SQL Azure Database 
 Bază de date relațională
 Suportă SQL-Tranzacțional (T-SQL) – clienții pot folosi un Suportă SQL Tranzacțional (T SQL) clienții pot folosi un 

model de date pentru dezvoltarea de servicii
 Se integrează cu SQL Server, include Visual Studio și 

instrumente de dezvoltareinstrumente de dezvoltare
 Bază de date fiabilă și scalabilă la cerere

• Limitări
 Un query poate rula doar pentru o perioadă limitată de 

timp
 Dimensiunea maximă a unei baze de date este de 10 GBDimensiunea maximă a unei baze de date este de 10 GB



SQL Azure Database

• O aplicație poate folosi o singură bază deO aplicație poate folosi o singură bază de 
date sau mai multe baze de date
 O aplicație ale cărei dateO aplicație ale cărei date 

sunt în anumite limite se 
poate limita la o singură 
bază de datebază de date

 O aplicație având mai 
multe date ar putea p
necesita mai multe baze 
de date



Arhitectura
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Arhitectura

A li țiil t b d d t tă î• Aplicațiile pot accesa baza de date corectă în care 
se regăsesc datele de interes
 Prin coordonarea serviciului SQL Azure FabricPrin coordonarea serviciului SQL Azure Fabric
 Legătura cu baza de date se face pe baza rutării 

conexiunii
N ită t l ți i t b i d Nu necesită cunoașterea locației exacte a bazei de 
date

• Fiecare conexiune între aplicație și SQL AzureFiecare conexiune între aplicație și SQL Azure
poate face legătura cu diverse servere de baze de 
date
 Furnizează disponibilitate ridicată Furnizează disponibilitate ridicată



SQL Azure Gateway

SQL A G t

SQL 
Native Client

SQL Azure 
Management Portal

WCF Data
Service

• SQL Azure Gateway 
este o componentă 
critică

Connection
Manager

Admin
Endpoint 

Provisioning
Endpoint

 Acces la date
 Gestiunea comenzilor

C j t l G t

Protocol 
Parser

• Cu ajutorul Gateway-
ului, utilizatorul poate 
ignora detaliile 
serverului din backend

Business Logic Services

Connection Manager
serverului din backend
 Topologia de rețea
 Deploymentul sistemuluiDeploymentul sistemului
 Detaliile de management



SQL Azure Gateway

• Prin conectarea la gateway se pot accesa 
toate funcționalitățile SQL Azure
G t l f l t TDS ( t l d• Gateway-ul folosește TDS (protocol de 
comunicație folosit de SQL Server) 
 Analiza comenzilor malițioase Analiza comenzilor malițioase
 Autentificarea conturilor
 Billingg

• Gateway-ul redirectează TDS către serverul 
backend și împachetează rezultatul folosind 
un TDS securizat înapoi către client



Backend Server

• SQL Azure este construit peste unitățile computaționale 
Windows Azure
 Disponibilitate ridicatăDisponibilitate ridicată
 Sistem de stocare distribuit

Other Server’s SQL Azure Fabric

SQL Server

D
at

Other Server s 
SQL Azure Fabric

SQL Server
Instance 

tabases 

Other Server’s
Management Service 

Other Server s
Management Service



Backend Server

• SQL Azure Fabric gestionează bazele de 
date ce stochează datele în multe noduri 
SQL Azure într o manieră distribuităSQL Azure într-o manieră distribuită

• SQL Azure Fabric controlează politica și 
frecvența replicării datelorfrecvența replicării datelor
 Îmbinarea replicării
 Replicare la nivel de tranzacțiip ț

• Accesarea oricărui serviciu SQL Azure poate 
face legătura cu baza de date și obținerea 
datelor corecte



Windows Azure
SQL Azure

WINDOWS AZURE PLATFORM

SQL Azure
AppFabric

WINDOWS AZURE PLATFORM



AppFabric

• AppFabric furnizează o infrastructură cloud pentru• AppFabric furnizează o infrastructură cloud pentru 
conectarea serviciilor și aplicațiilor distribuite



AppFabric

• Ce poate face AppFabricCe poate face AppFabric
 Face posibile legăturile între aplicații
 Furnizează o arhitectură pentru servicii
 Bazat pe comunicație deschisă și standarde de servicii, pe 

vendori ce furnizează concepte de reutilizare a serviciilor

• Componente
 Service Bus
 Face conectarea simplă prin permiterea aplicației să expună 

endpoint-urilor ce pot fi accesate de alte aplicații

 Access Control 
 Furnizează abilitatea de autentificare și autorizare



Service Bus

Furnizorul de servicii poate înregistra endpoint uri în Service Bus• Furnizorul de servicii poate înregistra endpoint-uri în Service Bus
• Consumatorul de servicii poate descoperi și folosi aceste endpoint-

uri pentru accesarea serviciului

Service Service
P idConsumer Provider



Service Bus

• Service Bus-ul suportă două tipuri de mecanisme de 
comunicație în funcție de aplicația client
 Mesaje reply

 Conexiune directă

• Aplicația client poate seta modul de conectare 
hibridă
 Se încearcă folosirea conexiunii directe

 Dacă Service Bus-ul nu detectează conexiunea directă, 
se folosesc mesaje reply



Message Reply

Service application

Service Bus

(inside the cloud)

Service Bus
reply message

Service Registry Client requests 
the service by URL

reply message

Service application
(outside the cloud) Client



Directly Connect

Service application

Service Bus

(inside the cloud)

Service Bus probes 
a directly link if possiblea directly link if possible

Service application
(outside the cloud) Client



Controlul Accesului

• Serviciul de Control al Accesului ajută la autentificare și• Serviciul de Control al Accesului ajută la autentificare și 
primirea de informații privind identitatea aplicațiilor client

Client
Application

Server
Application



Controlul Accesului

• Controlul accesului este un serviciu SingleControlul accesului este un serviciu Single 
Sign-On (SSO) pentru service bus
 Utilizatorul ce accesează service bus-ul trebuieUtilizatorul ce accesează service bus ul trebuie 

să fie autentificat de către serviciul de control al 
accesului

• Utilizatorul necesită doar un token pentru 
accesarea multi-serviciilor
 Token-ul poate fi recunoscut pentru accesul la 

servicii pentru o anumită perioadă de timp


