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Rozdzia� 4.

Kalkulator
w chmurze Azure

Po uzyskaniu konta i subskrypcji us�ug na portalu Microsoft Online Services (http://
mocp.microsoftonline.com), a nast�pnie za�o�eniu projektu na portalu zarz�dzaj�cym
Windows Azure (https://windows.azure.com) mo�emy przej�� do tworzenia aplikacji
przeznaczonych dla chmury Azure. Nasz� pierwsz� aplikacj� b�dzie kalkulator z ope-
racjami dodawania, odejmowania, mno�enia i dzielenia. Ten prosty przyk�ad z powo-
dzeniem zilustruje pe�ny cykl budowania aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio
2010, Azure Software Development Kit (SDK) oraz j�zyka C#. Zak�adamy, �e czytel-
nik zna podstawy ASP.NET i potrafi w tej technologii stworzy� proste aplikacje we-
bowe. Budowanie aplikacji dla chmury Azure wygl�da w du�ej mierze tak samo jak
w klasycznej aplikacji ASP.NET.

Na poziomie „biznesowym” aplikacj� mo�na scharakteryzowa� nast�puj�co: kalkulator
ma realizowa� cztery podstawowe operacje arytmetyczne — dodawanie, odejmowa-
nie, mno�enie i dzielenie. Ma by� wyposa�ony w graficzny interfejs do wprowadza-
nia argumentów i wyprowadzania wyników. Argumenty i wyniki to liczby zmienno-
przecinkowe.

Opis aplikacji na poziomie projektowym musi by� bardziej szczegó�owy. Argumenty
operacji s� wprowadzane za pomoc� dwóch kontrolek typu TextBox. Wybór operacji
i pocz�tek oblicze� jest wyzwalany klikni�ciem jednej z czterech kontrolek typu Button.
Zasadnicze obliczenia s� realizowane w procedurze obs�ugi zdarzenia klikni�cia i prze-
s�ania danych. W tej procedurze — metodzie zdarzeniowej — kolejno nast�puj�: po-
branie i konwersja argumentów na warto�ci typu double, identyfikacja operacji i obli-
czenie wyniku. Wynik, po zamianie na typ string, wy�wietla si� w kontrolce Label.

Jak wida�, projektowany kalkulator jest nieskomplikowan� aplikacj�, ale powinien mie�
graficzny interfejs u�ytkownika. Oznacza to, �e w kalkulatorze istnieje konieczno��
utworzenia co najmniej jednej instancji Web Role.
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4.1. Przygotowanie projektu
oraz wybór ról

Po zainstalowaniu Azure Software Development Kit (podczas pisania tej ksi��ki by�a
dost�pna wersja 1.4) w Visual Studio pojawia si� mo�liwo�� utworzenia projektu typu
Cloud Service. Po wybraniu tej opcji wy�wietli si� okno dialogowe, w którym musimy
zdecydowa�, jakie role chcemy doda� do projektu. Role i ich znaczenie opisano w roz-
dziale 3., „Przygotowania do utworzenia pierwszej aplikacji w Windows Azure”. Doko-
nane wybory spowoduj� wygenerowanie plików, które odró�ni� projektowan� aplikacj�
od typowego projektu ASP.NET. Dodatkowe pliki s� powi�zane z dodanymi rolami
oraz w�a�ciwo�ciami projektu, dost�pnymi na najwy�szej ga��zi drzewa plików projektu.

Przyst�puj�c do tworzenia projektu, nale�y uruchomi� Visual Studio 2010 jako admi-
nistrator. Je�li tego nie zrobimy, to istnieje mo�liwo��, �e w pó	niejszym kroku nie
uruchomi si� Development Fabric, czyli lokalny emulator chmury. Oto wymagane
dzia�ania:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki ikonk� Visual Studio 2010 (VS) i z menu
kontekstowego wybierz Uruchom jako administrator.

 2. Utwórz nowy projekt, wybieraj�c z menu File/New/Project.

 3. W nowym oknie dialogowym, w ga��zi j�zyka Visual C#, wybierz opcj�
typu projektu Cloud. W �rodkowej cz��ci okna pojawi si� tylko jeden rodzaj
projektu: Windows Azure Project.

 4. Podaj lokalizacj� i nazw� projektu; dla uproszczenia opisu wprowad	
C:\Azure oraz Kalkulator. Rysunek 4.1 przedstawia okno dialogowe po tej
operacji. Kliknij przycisk OK.

 5. Po klikni�ciu OK pojawi si� okno dialogowe doboru ról do projektu. Wybierz
ASP.NET Web Role, a nast�pnie kliknij przycisk ze znakiem >. Po prawej
stronie w oknie powinna si� pojawi� wybrana rola — rysunek 4.2. Taki sposób
post�powania pozwala doda� wi�ksz� liczb� ról do projektu. Na potrzeby
projektowanego kalkulatora dodaj tylko ASP.NET Web Role i potwierd	
wybór klikni�ciem przycisku OK.

Po tych czynno�ciach Visual Studio wygeneruje podstawowe pliki projektu. Mo�na je
zobaczy� w drzewie plików projektu, w prawej górnej cz��ci ekranu.

4.2. Przegl�d plików utworzonych
ze wzorca projektu

�rodowisko Visual Studio automatycznie wygenerowa�o podstawowe pliki projektu,
tak samo jak w przypadku klasycznego projektu ASP.NET. Jednak w tym przypadku
pojawi si� kilka nowych plików, które wcze�niej nie wyst�powa�y. Przyjrzyjmy si� im.
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Rysunek 4.1. Okno dialogowe wyboru typu projektu, jego lokalizacji i nazwy

Rysunek 4.2.
Dodanie do
nowego projektu
roli serwera
webowego
ASP.NET
Web Role

Zaraz po utworzeniu projektu drzewo powinno wygl�da� tak jak na rysunku 4.3. Za-
uwa�my, �e tak naprawd� �rodowisko VS utworzy�o dwa projekty — projekt Kalkula-
tor oraz projekt WebRole1. Pierwszy jest projektem typu CloudService, drugi — pro-
jektem ASP.NET z dodatkowym plikiem o nazwie WebRole.cs.
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Rysunek 4.3.
Drzewo plików
projektu

Projekt Kalkulator jest odpowiedzialny za konfiguracje ról (ga��	 Roles) i ogólnych
ustawie� projektu Azure. Gdyby�my dodali wi�cej ról do projektu ni� tylko WebRole1,
to pojawi�oby si� odpowiednio wi�cej ga��zi w katalogu Roles projektu Kalkulator.

W projekcie Kalkulator mo�na znale	� trzy dodatkowe pliki: ServiceDefinition.csdef,
ServiceConfiguration.Local.cscfg oraz ServiceConfiguration.Cloud.cscfg. Pierwszy
opisuje, z jakiego typu kodu sk�ada si� budowana aplikacja. Plik ServiceDefinition.csdef
powstaje przy tworzeniu projektu i nie mo�na go zmienia� w czasie dzia�ania aplika-
cji (po wdro�eniu). Pozosta�e pliki (ServiceConfiguration.Local.cscfg i ServiceConfi-
guration.Cloud.cscfg) zawieraj� w�a�ciwo�ci ról i dodatkowe ustawienia, które mo�na
edytowa�. Tworzone s� dwa pliki konfiguracji — jeden jest u�ywany przy lokalnym
wytwarzaniu aplikacji (Local), a drugi przy wdro�eniu do chmury. To w�a�nie w pli-
ku ServiceConfiguration.Cloud.cscfg ustawiamy liczb� instancji roli do uruchomienia.
Plik konfiguracyjny mo�na edytowa� w dowolnej chwili dzia�ania aplikacji. Przyk�a-
dowo, je�li w pewnym momencie zdecydujemy, �e utworzona aplikacja wymaga ist-
nienia wi�kszej liczby instancji ról, to powinni�my edytowa� lub zmienia� w�a�nie ten
plik. Wymiana i edytowanie s� mo�liwe tak�e z portalu zarz�dzaj�cego, w którym za-
k�adali�my projekt — zob. rozdzia� 3. Oba wymienione pliki mo�na oczywi�cie edy-
towa� z poziomu �rodowiska Visual Studio i, jak wi�kszo�� plików konfiguracyjnych,
maj� one format dokumentów XML.

Warto wspomnie�, �e Visual Studio dostarcza interfejsowy konfigurator dla ka�dej
roli i automatycznie generuje pliki konfiguracyjne na podstawie wprowadzonych da-
nych — rysunek 4.4. Po dwukrotnym klikni�ciu na ga��	 WebRole1 mo�na zmienia�
w�a�ciwo�ci roli, mi�dzy innymi takie jak:
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Rysunek 4.4.
Konfigurator
w�a�ciwo�ci roli
— generuje
cz��� pliku
konfiguracyjnego
odpowiedzialnego
za dan� rol�

� liczba instancji roli;
� poziom zaufania roli w �rodowisku .NET (ang. .NET trust level);
� wielko�� maszyny wirtualnej, na której ma dzia�a� aplikacja (ang. VM Size);

� punkty ko�cowe (ang. Endpoints), którymi b�dzie mo�na si� po��czy� z rol�
(HTTP, HTTPS).

Po utworzeniu projektu pliki konfiguracyjne maj� domy�ln� zawarto�� — listingi 4.1 i 4.2.

Listing 4.1. Domy�lna zawarto�� pliku ServiceDefinition.csdef

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceDefinition name="Kalkulator"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition">
  <WebRole name="WebRole1">
    <Sites>
      <Site name="Web">
        <Bindings>
          <Binding name="Endpoint1" endpointName="Endpoint1" />
        </Bindings>
      </Site>
    </Sites>
    <Endpoints>
      <InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" />
    </Endpoints>
    <Imports>
      <Import moduleName="Diagnostics" />
    </Imports>
  </WebRole>
</ServiceDefinition>



64 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze

Listing 4.2. Domy�lna zawarto�� pliku ServiceConfiguration.Cloud.cscfg (lub Local)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceConfiguration serviceName="Kalkulator"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration"
osFamily="1" osVersion="*">
  <Role name="WebRole1">
    <Instances count="1" />
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString"
               value="UseDevelopmentStorage=true" />
    </ConfigurationSettings>
  </Role>
</ServiceConfiguration>

Nale�y równie� po�wi�ci� uwag� plikowi WebRole.cs i podobnym, np. WorkerRole.cs.
Zawieraj� one klasy o nazwach WebRole, WorkerRole etc., które dziedzicz� po klasie
RoleEntryPoint. Klasa RoleEntryPoint zawiera metody, które mo�na przes�oni� i w ten
sposób zdefiniowa� reakcje danej instancji roli na zmiany �rodowiskowe. G�ówne me-
tody klasy RoleEntryPoint do przes�oni�cia to:

� OnStart — wywo�ywana, gdy instancja jest uruchamiana po raz pierwszy;

� OnStop — wywo�ywana, gdy instancja jest w�a�nie zatrzymywana;

� Run — wywo�ywana, gdy instancja roli zostanie zainicjalizowana (OnStart);
w metodzie tej implementowane powinny by� d�ugotrwa�e zadania
obliczeniowe, np. pobieranie asynchroniczne zada� z kolejki.

Ostatni przypadek, czyli metoda Run, jest opisana dok�adniej w rozdziale 5. (serwis
Moja-Muzyka), przy okazji omawiania roli Worker Role. System zarz�dzaj�cy apli-
kacjami w Azure (AppFabric) wywo�uje przy uruchamianiu instancji roli metod� On-
Start z klasy WebRole. Gdy ta metoda zwróci warto�� true, system wywo�uje metod�
Application_Start (znan� z pliku Global.asax w klasycznym ASP.NET). Z chwil�
gdy instancja roli ko�czy dzia�anie, najpierw wywo�ywana jest metoda Applica-
tion_End — znana z pliku Global.asax — a na koniec metoda OnStop z klasy WebRo-
le. Listing 4.3 zawiera klas� WebRole wygenerowan� przez Visual Studio.

Listing 4.3. Klasa WebRole domy�lnie wygenerowana przez Visual Studio

public class WebRole : RoleEntryPoint
{
    public override bool OnStart()
    {
        // For information on handling configuration changes
                     // see the MSDN topic at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166357.

        return base.OnStart();
    }
}

Na potrzeby opisywanego przyk�adu nie musimy niczego w niej zmienia�. Do dzia�a-
nia aplikacji konieczne jest zwrócenie warto�ci true przez metod� OnStart, inaczej rola
w ogóle si� nie uruchomi.
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4.3. Strona g�ówna
oraz obs�uga kontrolek

Poznali�my ju� nowy rodzaj projektu i dodatkowy plik roli (WebRole.cs). Najwy�szy
czas zaj�� si� zasadnicz� cz��ci� rozwoju aplikacji Kalkulator, czyli rozmieszczeniem
kontrolek na stronie oraz implementacj� ich obs�ugi.

Na stronie Default.aspx — zgodnie z opisem projektowym aplikacji — umie�cimy kilka
kontrolek: dwie kontrolki typu TextBox do wprowadzenia argumentów operacji, czte-
ry kontrolki typu Button do wskazywania wymaganej operacji i jedn� kontrolk� typu
Label do wy�wietlania wyniku. Oto wymagane czynno�ci:

 1. Kliknij dwukrotnie plik Default.aspx w ga��zi plików projektu.

 2. Gdy do �rodkowej cz��ci ekranu za�aduje si� kod strony, ustaw j� w trybie
Design (kliknij przycisk Design w lewym dolnym rogu �rodkowego panelu).

 3. Usu� ze strony tekst powitalny.

 4. Zmie� tytu�owy napis na stronie z My ASP.NET Application na Kalkulator
w chmurze. W tym celu otwórz i poddaj edytowaniu w trybie Design plik
Site.Master. Po zmianie tekstu zapisz i zamknij plik Site.Master. Wró� do
edytowania pliku Default.aspx.

 5. W przyborniku — panel o nazwie Toolbox — wyszukaj potrzebne kontrolki
i po prostu przeci�gnij je na stron� Default.aspx. Na stronie umie��, jedna
pod drug�, dwie kontrolki TextBox. Nast�pnie wstaw cztery kontrolki Button,
po dwie przy ka�dej kontrolce TextBox. Na koniec, poni�ej kontrolek TextBox,
wstaw kontrolk� Label. Kontrolkom Button zmie� w�a�ciwo�� Text na znaki
odpowiadaj�ce operacjom arytmetycznym — czynno�ci te wykonaj za
pomoc� panelu Properties. Po tych operacjach strona Default.aspx powinna
mie� wygl�d taki jak na rysunku 4.5. Dla przejrzysto�ci kodowania warto te�
nazwa� wszystkie kontrolki wed�ug jakiej� konwencji, przypisuj�c warto�ci
atrybutom ID.

Rysunek 4.5.
Ekran g�ówny
kalkulatora
po wstawieniu
kontrolek

 6. Ka�dej kontrolce Button, dalej nazywanej przyciskiem, ustaw w�a�ciwo��
CommandName na nazw� tekstow� danej operacji arytmetycznej: dla + niech to
b�dzie dodaj, dla - niech to b�dzie odejmij etc.
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 7. Otwórz plik Default.aspx.cs i do klasy _Default dodaj metod� wykonaj
z listingu 4.4.

Listing 4.4. Zawarto�� metody wykonaj, odpowiedzialnej za wykonywanie oblicze� kalkulatora

protected void wykonaj(object sender, CommandEventArgs e)
   {
       double dArg1 = 0.0;
       double dArg2 = 0.0;
       // zamiana danych u�ytkownika na warto�ci double
       bool wart1OK = Double.TryParse(arg1.Text, out dArg1);
       bool wart2OK = Double.TryParse(arg2.Text, out dArg2);
       if (wart1OK && wart2OK)
       {
           double liczba = 0;
           string op = "";
           switch (e.CommandName)
           {
               case "dodaj":
                   op = "+";
                   liczba = dArg1 + dArg2;
                   break;
               case "odejmij":
                   op = "-";
                   liczba = dArg1 - dArg2;
                   break;
               case "pomnoz":
                   op = "*";
                   liczba = dArg1 * dArg2;
                   break;
               case "podziel":
                   op = "/";
                   liczba = dArg1 / dArg2;
                   break;
           }
           wynik.Text = arg1.Text + op + arg2.Text + " = " + liczba;
       }
       else
       {
           wynik.Text = "Nie mo�na obliczy� wyniku na podstawie wprowadzonych
                         warto�ci";
       }
   }

 8. Kolejnym krokiem jest przypisanie do obs�ugi zdarzenia Command wszystkich
czterech przycisków pojedynczej metody wykonaj. W tym celu w panelu
w�a�ciwo�ci (ang. Properties) kliknij symbol �ó�tej b�yskawicy i przejd	
do listy zdarze� danego obiektu. Dla ka�dego przycisku znajd	 pozycj�
Command i powi�� z ni� metod� wykonaj.

 9. Zapisz wszystkie zmiany dokonane w projekcie.

Teraz mo�emy przyst�pi� do przetestowania dzia�ania zbudowanej aplikacji. Wci�ni�-
ciem klawisza F5 uruchamiamy kompilacj� i zaczynamy debugowanie lokalne. Dzia�a
ono podobnie jak w okienkowych aplikacjach Windows. Po naci�ni�ciu F5 zostanie
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uruchomiona domy�lna przegl�darka internetowa, a w niej aplikacja Kalkulator. Je�li
wcze�niej nie uruchomili�my Visual Studio jako administrator, mo�e pojawi� si� b��d
jak na rysunku 4.6. W takim przypadku nale�y zamkn�� projekt oraz Visual Studio,
a nast�pnie ponownie uruchomi� �rodowisko, ale tym razem z uprawnieniami admi-
nistratora. Ponadto mo�e si� pojawi� monit systemu o konieczno�ci dodania wyj�tku
bezpiecze�stwa dla emulatora Windows Azure. Nale�y wtedy potwierdzi� zg�aszany
wyj�tek.

Rysunek 4.6.
B��d, który pojawia si�
w przypadku gdy nie
uruchomili�my VS
jako administrator

4.4. Debugowanie lokalne
Z chwil� gdy w trybie administratora uruchomimy Visual Studio i otworzymy nowo
utworzony projekt Kalkulator, uruchomi si� emulator Development Fabric. Emulator
ten symuluje zarówno obliczenia w chmurze, jak i magazynowanie danych w chmurze,
czyli Azure Storage. Uruchomienie emulatora jest sygnalizowane b��kitnym logo na
pasku zada� — obszar obok systemowego zegara i datownika — rysunek 4.7.

Rysunek 4.7.
Logo Development
Fabric w pasku ikon
powiadomie�

Je�li po tej czynno�ci logo jest niewidoczne, to trzeba klikn�� bia�y trójk�cik na pasku
zada� i w oknie dialogowym wybra� ikon� Windows Azure Simulation Monitor, a ja-
ko zachowanie wskaza� Poka� ikony i powiadomienia. Zalet� Development Fabric jest
równie� mo�liwo�� podgl�dania na bie��co zachowa� emulatora chmury. Wystarczy
klikn�� prawym przyciskiem myszki na b��kitne logo i w ten sposób uruchomi� menu
kontekstowe. Z menu kontekstowego (widocznego na rysunku 4.8) mo�na wybra� ró�-
ne opcje, mi�dzy innymi Show Compute Emulator UI oraz Show Storage Emulator
UI. Dodatkowo w dowolnej chwili mo�na wy��czy� poszczególne cz��ci Development
Fabric przez wybranie opcji Shutdown Compute Emulator lub Shutdown Storage Emu-
lator. Je�li wybierzemy Exit, to natychmiast zamkniemy �rodowisko emuluj�ce.

Kliknijmy opcj� Show Compute Emulator UI i zobaczmy, jak pracuje jedyna instan-
cja roli WebRole1, która uruchamia si� przy starcie kalkulatora. Zaraz po uruchomie-
niu aplikacji mo�emy wy�wietli� konsol� naszej roli, wybieraj�c j� z lewego panelu
— rysunek 4.9.
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Rysunek 4.8.
Menu kontekstowe
Development Fabric

Rysunek 4.9. Panel administracyjny emulatora Windows Azure


atwo zauwa�y�, �e emulator Development Fabric najpierw wywo�a� metod� OnStart,
a nast�pnie metod� Run, dok�adnie tak, jak zosta�o to wcze�niej opisane.

Je�eli chodzi o lokalny emulator sk�adowania danych — równie� mo�emy otworzy�
jego interfejs u�ytkownika, klikaj�c w menu kontekstowym Development Fabric opcj�
Show Storage Emulator UI. Mo�na w nim zobaczy�, pod jakimi portami figuruj� od-
powiednie komponenty Development Storage. Mo�emy je równie� zresetowa� lub za-
trzyma� — rysunek 4.10.

Rysunek 4.10.
Interfejs
u�ytkownika
Development
Storage
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Na koniec warto doda�, �e dzi�ki Development Fabric mo�emy dok�adnie tak samo jak
w klasycznym ASP.NET debugowa� aplikacje. Je�li jednak istnieje wi�cej ni� jedna
instancja danej roli, to pu�apki b�d� reagowa�y tak jak w aplikacjach wspó�bie�nych.
Z tego powodu warto najpierw przetestowa� aplikacj� przy jednej instancji, a dopiero
potem zwi�ksza� ich liczb�.

4.5. Wdro�enie aplikacji do chmury
z wykorzystaniem Visual Studio
i Azure SDK

Nareszcie nadszed� czas, gdy po przetestowaniu aplikacji lokalnie chcemy j� pokaza�
ca�emu �wiatu, innymi s�owy: wys�a� j� do chmury Azure. Mo�na to zrobi� dwojako.
Sposób pierwszy to przygotowanie specjalnej paczki wdro�eniowej i za�adowanie jej
do chmury razem z plikiem konfiguracyjnym poprzez portal https://windows.azure.
com. Sposób drugi to skorzystanie z nowych komend �rodowiska Visual Studio, które
pojawiaj� si� w nim po zainstalowaniu Windows Azure Tools for Visual Studio oraz
Windows Azure SDK. Preferowany jest drugi sposób, bo zdecydowanie u�atwia wdro-
�enie aplikacji w chmurze Azure. Do sukcesu wdro�enia z Visual Studio niezb�dne
jest zainstalowanie w systemie odpowiedniego certyfikatu X.509. Je�li zdecydujemy
si� na opcj� drug�, to utworzenie i zainstalowanie certyfikatu za pomoc� Visual Studio
b�d� do�� proste.

Je�eli dzi�ki wiadomo�ciom zawartym w poprzednim rozdziale uda�o nam si� utwo-
rzy� projekt na portalu https://windows.azure.com, wykorzystamy go teraz do wdro-
�enia zbudowanego kalkulatora. Pami�tajmy, �e musimy mie� zarówno uruchomion�
us�ug� Hosted Service, jak i za�o�one konto Storage Account — zob. rozdzia� 3. Oto
konieczne czynno�ci:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonk� projektu CloudService
(w naszym przypadku Kalkulator) i wybierz opcj� Publish.

 2. W nowym oknie dialogowym pojawi si� trzykrokowy kreator. W pierwszym
kroku Sign in (domy�lnie otwartym) z menu rozwijalnego Choose your
subscription: wybierz <Manage…>. Pojawi si� nowe okno (rysunek 4.11),
w którym nale�y doda� swoje dane identyfikacyjne. Mo�emy to zrobi�,
klikaj�c przycisk New. W kolejno otwartym oknie pozwolimy programowi
Visual Studio na wygenerowanie certyfikatu, który pó	niej — z portalu
zarz�dzaj�cego — nale�y doda� do zaufanych certyfikatów.

 3. W menu rozwijalnym Create or select an existing certificate for
authentication wybierz <Create…>. W nowym oknie nadaj przyjazn�
nazw� swojemu nowemu certyfikatowi i kliknij OK. Po klikni�ciu
tego przycisku certyfikat zostaje utworzony i zainstalowany w systemie.
Teraz nale�y go wys�a� do portalu zarz�dzaj�cego.
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Rysunek 4.11.
Okno zarz�dzania
po�wiadczeniami
do Windows Azure

 4. Nie zamykaj�c poprzedniego okna, zaloguj si� do portalu https://windows.
azure.com.

 5. Po zalogowaniu, korzystaj�c z menu Hosted Services, Storage Accounts
& CDN, wybierz odsy�acz Management Certificates; wtedy w górnej cz��ci
okna dialogowego pojawi si� przycisk Add certificate. Po jego klikni�ciu
wy�wietli si� nowe okno dialogowe, w którym — po klikni�ciu przycisku
Browse — mo�esz wskaza� plik certyfikatu na dysku swojego lokalnego
komputera. Naj�atwiej w tym miejscu b�dzie wróci� do poprzedniego okna
w Visual Studio i klikn�� link, od którego zaczyna si� drugi punkt, czyli Copy
the full path. Nast�pnie w oknie dialogowym wyboru pliku certyfikatu po
prostu wklej skopiowan� �cie�k�. Kliknij przycisk Otwórz, a nast�pnie OK.
Po chwili certyfikat zostanie za�adowany.

 6. Wró� do okna Visual Studio. Trzeci punkt to pro�ba o wprowadzenie
Subscription ID. Warto�� t� równie� mo�na znale	� na portalu zarz�dzaj�cym.
W lewym panelu wybierz menu Hosted Services, zaznacz w�ze� swojego
projektu, a po prawej stronie, w sekcji Subscription ID, zobaczysz w�a�ciwe
ID. Identyfikator ten nale�y skopiowa� do pola oznaczonego etykiet� Copy
the ID for your subscription from the Windows Azure Portal. W ostatnim
polu nale�y wprowadzi� dowoln� nazw�, któr� w przysz�o�ci b�dziemy
identyfikowa� teraz wprowadzone dane. Okno po tych operacjach powinno
wygl�da� tak jak na rysunku 4.12. Kliknij przycisk OK — w tym momencie
Visual Studio ��czy si� z serwerami Windows Azure i sprawdza, czy
wprowadzone dane s� poprawne.

 7. Po klikni�ciu OK nast�pi powrót do poprzedniego okna, w którym pojawi si�
na li�cie konto Twoich po�wiadcze� do Azure. Kliknij Close.

 8. W oknie, do którego powróci�e� (rysunek 4.13), w menu rozwijalnym Choose
your subscription: powinny by� ju� wybrane nowo dodane po�wiadczenia.
Kliknij Next >.

 9. W kolejnym kroku pojawi si� okno dodawania nowego Hosted Service.
Poniewa� wykonali�my ju� to poprzez portal zarz�dzaj�cy, pomijamy ten
krok, klikaj�c w oknie Create Windows Azure Services przycisk Cancel.
Widzimy w tym momencie okno drugiego etapu wdra�ania aplikacji.
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Rysunek 4.12.
Okno wprowadzania
danych do
uwierzytelnienia
komputera

Rysunek 4.13.
Pierwszy krok
wdra�ania
aplikacji
do chmury

 10. W oknie tym, widocznym na rysunku 4.14, z listy rozwijalnej Hosted service:
wybierz za�o�ony w poprzednim rozdziale projekt AzureTest. Z listy
Enviroment: wybierz Staging. �rodowisko Staging jest �rodowiskiem
testowym, a Production — �rodowiskiem finalnym, przeznaczonym dla
ko�cowego u�ytkownika. Zawsze warto wys�a� aplikacj� najpierw do
�rodowiska Staging, aby po przetestowaniu, tym razem w prawdziwej
chmurze, prze��czy� j� pó	niej do �rodowiska Production. Prze��czenie do
�rodowiska Production wymaga jednego klikni�cia na portalu zarz�dzaj�cym.

 11. Z listy Build configuration: wybierz Release, a z Service configuration:
wybierz Cloud. W zak�adce Advanced Settings (rysunek 4.15) nale�y upewni�
si�, �e w polu Storage account: jest wybrane Twoje konto Storage. Zatwierd	
ustawienia klikni�ciem Next >.
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Rysunek 4.14.
Drugi krok
wdra�ania
aplikacji
do chmury:
wybieranie
projektu,
�rodowisk
i konfiguracji

Rysunek 4.15.
Zak�adka
Advanced
Settings
z miejscem
wyboru konta
Storage

 12. Kolejne okno przed potwierdzeniem powinno wygl�da� tak jak na rysunku
4.16. Aby rozpocz�� wdra�anie do chmury, kliknij przycisk Publish. Uruchomi
to proces wysy�ania paczki aplikacji do chmury. Proces ten mo�e trwa� kilka
minut. W Visual Studio wszelkie komunikaty mo�na obserwowa� w ma�ym
okienku w dolnym panelu ekranu — rysunek 4.17.

 13. Gdy w oknie komunikatów pojawi si� komunikat Complete, mo�esz sprawdzi�
dzia�anie aplikacji w �rodowisku testowym — Staging. W tym celu kliknij
link oznaczony Website URL — rysunek 4.17. Je�eli stwierdzisz, �e aplikacja
dzia�a poprawnie, to mo�esz j� prze��czy� do �rodowiska Production.
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Rysunek 4.16.
Okno
podsumowania
przed
ostatecznym
wdro�eniem
do chmury

Rysunek 4.17.
Panel podgl�du
post�pu
�adowania
aplikacji
do chmury

 14. Na portalu zarz�dzaj�cym wybierz Hosted Services, nast�pnie w�ze�
z subskrypcj�, a potem w�a�ciwe wdro�enie (w tym przypadku jego nazwa to
„Kalkulator — data wys�ania”). Na górze ekranu pojawi si� przycisk Swap VIP
— rysunek 4.18. Po jego klikni�ciu pojawi si� okno potwierdzenia — rysunek
4.19. Kliknij przycisk OK. Z chwil� potwierdzenia nast�puje zamiana adresów
wewn�trznych �rodowiska Staging na Production. Wtedy w sekcji DNS Name
pojawi si� ko�cowy adres URL utworzonej aplikacji — rysunek 4.20.

Rysunek 4.18.
Ekran pokazuj�cy
lokalizacj� przycisku
Swap VIP

Je�li dotar�e� do tego miejsca opisu, to prawdopodobnie uda�o Ci si� zbudowa�, za�a-
dowa� i uruchomi� swoj� pierwsz� aplikacj� w chmurze Windows Azure — przyjmij
gratulacje!
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Rysunek 4.19.
Okno potwierdzenia
zmiany �rodowiska
Staging na Production

Rysunek 4.20.
Panel boczny,
w którym pojawi
si� ko�cowy
adres URL
zbudowanej
aplikacji

Jednak z chwil� uruchomienia aplikacji w chmurze Azure rozpoczyna si� naliczanie
op�at zwi�zanych z czasem dzia�ania i zu�ywanymi zasobami. Dlatego od razu warto
wiedzie�, co nale�y zrobi�, aby zatrzyma� to naliczanie.

4.6. Zatrzymanie i usuni�cie aplikacji
Jedynym sposobem na zatrzymanie licznika p�atno�ci Azure jest zatrzymanie aplikacji
(Hosted Service) i usuni�cie konta Azure Storage. Poniewa� w aplikacji Kalkulator
nie magazynujemy w chmurze �adnych danych, konta Storage w�a�ciwie nie musimy
usuwa�. Jednak warto pozna� sam mechanizm usuwania i mie� pewno��, �e �adne
op�aty za nieu�ywane konto nie b�d� naliczane i pobierane.

Aby usun�� aplikacj� z chmury, trzeba j� najpierw zatrzyma�. Oto wszystkie wyma-
gane dzia�ania:

 1. Zaloguj si� na swoje konto na portalu zarz�dzaj�cym Windows Azure
(https://windows.azure.com).

 2. W lewym menu wybierz Hosted Services.

 3. W �rodkowej cz��ci ekranu powinny si� pojawi� w�z�y wszystkich aplikacji
umieszczonych w chmurze. Wybierz w�ze� z aplikacj� kalkulatora oznaczony
„Kalkulator — data i godzina”.
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 4. W menu w górnej cz��ci ekranu powinien si� uaktywni� przycisk Stop
— rysunek 4.21; kliknij go.

Rysunek 4.21.
Zatrzymywanie
aplikacji

 5. Poczekaj do momentu a� kolumna Status przy aplikacji kalkulatora zmieni si�
na Stopped. Czas oczekiwania mo�e si� wyd�u�y� nawet do kilku minut.

 6. W menu w górnej cz��ci ekranu powinien si� teraz uaktywni� przycisk Delete
— rysunek 4.22; kliknij go.

Rysunek 4.22.
Usuwanie aplikacji
z chmury

 7. Poczekaj, a� aplikacja kalkulatora ca�kowicie zniknie z drzewa wraz z w�z�em
roli i jej instancji. Od tego momentu nie b�d� ju� naliczane �adne op�aty za
us�ug� Hosted Services (przez aplikacj� kalkulatora).

Do usuni�cia konta Storage niezb�dne s� nast�puj�ce dzia�ania:

 1. Zaloguj si� na swoje konto na portalu zarz�dzaj�cym Windows Azure
(http://windows.azure.com).

 2. W lewym menu wybierz Storage Accounts — rysunek 4.23, punkt 1.

 3. W �rodkowej cz��ci ekranu pojawi� si� w�z�y powi�zane z kontem
i aplikacjami; zaznacz w�a�ciwy mojstorage1 — rysunek 4.23, punkt 2.

 4. W menu w górnej cz��ci ekranu powinien si� uaktywni� przycisk Delete
Storage — rysunek 4.23, punkt 3.; kliknij go. Pojawi si� monit potwierdzenia
usuni�cia konta; kliknij przycisk Yes.

Po krótkim czasie konto powinno znikn�� z listy. Od tej pory nie p�acimy ju� za ko-
rzystanie z konta Storage, trzeba jednak pami�ta�, �e usuni�cie konta Storage wi��e
si� z bezpowrotn� utrat� przechowywanych w nim danych.
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Rysunek 4.23.
Trzy kroki
do usuni�cia
konta Storage
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logi IntelliTrace pobrane z chmury, 161
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migracja do SQL Azure, 169
model us�ugi, service model, 19
modyfikacja kontrolera, 115
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TimeStamp, 28
T-SQL, 40
tworzenie

aplikacji webowej, 150
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wirtualne �rodowisko hostingowe, 11
wizja systemu, 78, 108
w�a�ciwo�ci komunikatu, 35
w�a�ciwo��, properties, 27, 29

nazwa, name, 29
typ, type, 29
warto��, value, 29



184 Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze

w�a�ciwo�� Clean on role recycle, 90
Worker Role, 20
wspó�dzia�anie ról, 79
wspó�dzielone sygnatury dost�powe, 33
wtyczka diagnostyczna, 159
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wybór ról, 82
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