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Abstrakt

Táto bakalárska práca sa zaoberá hlavne hodnotením technológie Windows Azure a
možnostami jej využitia pri tvorbe aplikácii ako aj možnost’ou prevodu stávajúcich firem-
ných riešení do cloudového prostredia. Hodnotenie pozostávalo z niekol’kých častí, ktoré
zahŕnali zistenie možnosti migrácie klasického .NET frameworku do Windows azure
(respektíve odhalenie možných obmedzení). Testované boli taktiež všetky možnosti per-
sistentného uloženia dát v Azure a rolí poskytovaných službou Compute. Posudzovaná
bola taktiež schopnost’ pristupovat’ k aplikáciam Azure z mobilných zariadení a pre-
vod dát medzi lokálnym SQL a Azure table storage. Na záver bola zhodnotená celková
vhodnost’ platformy pre tvorbu zákazníckých riešení. Druhá čast’ práce sa zameriava na
základy technológie Microsof SharePoint a vývoja komponent pre túto technológiu.

Kl’účové slová: Windows Azure, bakalárska práca, cloud, Sharepoint, Microsoft, prax

Abstract

The presented bachelor thesis is mainly focused on the assesment of Windows Azure
technology, possibilities of its utilization in application development as well as the con-
version of current company solutions into cloud environment. The evaluation consisted
of several parts which included the assessment portability of classical .NET framework
applications into Windows Azure (and research of possible restrictions/limitations). All
options of persistant data storage in Windows Azure were tested as well as all possible
kinds of roles provided by Compute service. The possibility of access to Azure appli-
cation from mobile devices has been examined. Also, data transfers between local SQL
and Azure table storage were performed. Finally, a test of Azure platform suitability for
customer solutions development was evaluated. The second part of the work focuses on
basics of Microsoft SharePoint technology and component development for this technol-
ogy.

Keywords: Windows Azure, bachelor thesis, cloud, Sharepoint, Microsoft, praxis



Zoznam použitých skratiek a symbolov

BLOB – Binary Large Object
VM – Virtual Machine
CVM – Compute Virtual Machine
AppFabric – Application fabric
ORM – Objektovo relačné mapovanie
VHD – Virtual hard drive
XML – Extensible Markup Language
XSD – Extensible Markup Language Schema
URI – Uniform Resource Identifier
SDK – Software development kit
SP – SharePoint
GUID – Globally unique identifier
VS – Visual Studio
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1 Úvod

Cloud computing je bezpochyby jedným z najväčších fenonémnov modernej informa-
tiky. Množstvo firiem sa snaží využit’ nesporné výhody konceptu, ktorý cloud compu-
ting ponúka a firma Kvados a.s., pre ktorú som mal možnost’ pracovat’ je jednou z nich.
Poskytovatovatel’ov cloudových riešení je v súčasnej dobe niekol’ko ale vzhl’adom na
orientáciu firmy na produkty a technológie od firmy Microsoft bola najlogickejšia vol’ba
platforma Widnows Azure. Mojou úlohou bolo skúmanie jej možností, schopností či ob-
medzení a následné zhodnotenie či je vhodná na tvorbu prípadne prevod stávajúcich
podnikových riešení.

Pred nástupom do firmy som nemal takmer žiadne skúsenosti s vývojom akýchkol’-
vek webových technológií, kedže takmer všetky školské projekty do tej doby boli zame-
rané na vývoj desktopových aplikácii. Jedným z mojich očakávaní bolo práve získanie
vedomostí potrebných pre tvorbu webvých aplikácii kedže som si uvedomoval, že väč-
šina súčasného trhu sa zameriava práve na túto oblast’. Ďalším významným faktorom
bolo získanie praktických skúseností pri práci na projekte pre reálnu firmu, ktoré by som
mohol zúžitkovat’ pri výbere a vykonávaní mojho budúceho povolania. Na druhú stranu
som sa však obával, že suma mojich vedomostí bude nedostatočná a tým pádom nebu-
dem schopný vykonávat’ plnohodnotnú prácu prípadne splnit’ všetky požiadavky, ktoré
na mňa budú kladené. Tieto obavy sa naštastie ukázali ako neopodstatnené kedže počia-
točné problémy sa mi podarilo prekonat’ pod tútorovým vedením ešte v priebehu bri-
gády, ktorú som absolvoval ešte pred samotným zahájením praxe takže do jej samotného
vykonávania som sa mohol pustit’ výborne pripravený.

1.1 Firma Kvados

Spoločnost’ KVADOS, a.s., je významným a rešpektovaným stredoeurópskym produ-
cenetom a dodávatel’om vlastných softwarových riešení. Tie sú známe pod značkami
VENTUS R⃝, myAVISTM, myCASHTM, myWORKTM, myFABERTM a myTEAMTM. Na trhu
pôsobí od roku 1992 a zameriava sa predovšetkým na klientov zo segmentu obchodu a
služieb. Samozrejmost’ou je vysoká kvalita vnútorných procesov, ktoré má certifikované
podl’a všetkých 5 noriem využitelných v oblasti informačných a komunikačných techno-
lógii.
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2 Obsah praxe

2.1 Windows Azure

Ked’ze technológiu Azure vo firme predo mou ešte nikto nevyužíval úvodné zadanie
vel’mi stručné a málo špecifické. Celé pozostávalo z dvoch následujúcich bodov:

1. Preskúmat’ možnosti platformy a zhodnotit’ obtiažnost’ a špecifiká vývoju pre túto
platformu

2. Konkrétnym výstupom by malo byt’ naprogramovanie prototypu Azure aplikácie
využívajúcej Azure databázu

V priebehu semestru sa však však vyplynuli konkrétne špecifiká požadované od tachno-
lóge takže výsledné požiadavky na technológiu boli takéto:

1. Aplikácia bude typu klient - server

2. Klientská aplikácia bude napísana ako klasická desktopová stand alone tak aj pre
mobilné zariadenia

3. Klientske stanice musia byt’ schopné odosielat’ na Azure aplikáciu štandardizované
XML, ktoré tam bude validované proti XSD schéme

4. Aplikácia bude obsahovat’ iba dve škálovatelné web roly (jedna pre príjem dát,
druhá pre ich odosielanie), ktoré budú schopné obslúžit’ vel’ké množstvo klientov
v nárazových vlnách (typicky ráno a večer) a následne uvolnit’ zdroje, ktoré boli
pre toto obslúženie potrebné.

5. Dáta budú ukladané ako BLOB-y s presnými záznami o tom kedy boli vytvorené
a v akej fáze spracovania sa práve nachádzajú. Tieto BLOBy budú následne pre-
dané procesom na pozadí (worker role), ktoré ich dal’ej spracujú, uložia do relačnej
databázy a aktualizujú stav spracovania.

6. Samostatne bežiaci proces na pozadí bude vyberat’ dáta z relačnej databázy a pre-
súvat’ ich na lokálne SQL servery pre d’alšie spracovanie.

2.2 Práca na podnikovom riešení myTEAM

Ked’že prototypvú aplikáciu pre Windows Azure, ktorá mala byt’ obsahom celého trva-
nia mojej praxe sa mi podarilo ukončit’ pomerne skoro tak bol zvyšok mojej praxe zame-
raný na vývoj komponent pre firemné riešenie myTEAM postavené na platforme Share-
point. Zoznam úloh, ktoré som mal vykonat’ bol následovný:

1. Vytvorenie stĺpca pre rýchly záznam z porád: Pri tvorbe stĺpca je žiadúce maxi-
málne využitie javascriptu pre manipuláciu s obsahom, server by mal vo výsledku
získané dáta iba uložit do internej databázy SharePoint. Graficky nie je prípustné
vel’ké odchýlenie od štandardného výzoru SP. Pre samotnú prácu s textom by mal
byt’ použitý grafický editor (vhodná je ASP.NET komponenta Rich text editor).
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2. Vytovrenie stĺpca pre pekné grafické zobrazenie obrázkov: SP štandardne obsa-
huje iba stĺpec, ktorý dokáže uložit link na obrázok čo nie je vel’mi prehl’adné.
Úlohou je teda vytvorit’ rozšírený obrázkový stĺpec, ktorý bude obrázky nie len
graficky zobrazovat’, ale umožní aj ich štýlovanie. Pri zobrazovaní vel’kých obráz-
kov by však mohlo dôjst’ k strate prehl’adnosti. Stĺpec bude preto zobrazovat’ iba
thumbnail daného obrázku (uložený v knižnici dokumentov) a až po jeho rozklik-
nutí sa zobrazí v plnej vel’kosti (pre zobrazenie plnej vel’kosti použit lightbox)

3. Vytovrenie web partu, ktorý dokáže zhlukovat’ ostatné web party do záložiek:
Web party sú hlavnou grafickou komponentou SP. Štandardne sú zobrazované pod
sebou s určitou možnost’ou formátovania. Web part, bude do stránky emitovat’
javascript, ktorý lokalizuje ostatné web party a usporiada ich do prehl’adných zá-
ložiek (sám pri tom zostane skrytý). V editor parte bude možné menit’ grafický
štýl vytváraných záložiek (defaultná farebná schéma však vude nastavená na štan-
dardné farby SharePoint 2010).

4. Vytvorenie web partu, ktorý zobrazuje konkrétnu čast’ organizačnej štruktúry
v myTEAM: Web part lokalizuje v databáze zvolené oddelenie a vytvorí tabul’ku
zobrazujúcu jeho členov. (v tabul’ke budú roztriedení podl’a funkcie)

5. Vytovrenie nástroja umožnujúceho export kontaktov zo SharePoint do Microsoft
Outlook: Najvhodnejšie bude použite http handleru, ktorý bude schopný transfor-
movat’ dáta z databázy SP do formátu VCard.

6. Vytvorenie hlavného grafického menu: Jedná sa o použitie komponenty tretej strany,
sady CSS štýlov, ktoré vytvoria pekné užívatel’ské menu.
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3 Vývoj aplikácie a práca s Windows Azure

3.1 Azure všeobecne

Informácie uvedené v tejto kapitole boli získané z [6]
Windows Azure je cloudová platforma od firmy Microsoft, ktorá umožňuje umiestnit’

vlastné aplikačné riešenia na datacentrá firmy Microsoft a využit’ tak plnú škálovatelnost’
a výpočtovú silu len vtedy ked’ je skutočne požadovaná.

3.1.1 Prečo použit’ platformu Windows Azure?

• Vynikajúca podpora zo strany Microsoftu vo forme vývojárskych nástrojov, au-
tomatizovaného manažmentu službieb a strategicky rozmiestnených datacentier,
ktoré umožnujú rýchlu komunikáciu s Vašou aplikácou po celom svete.

• Windows Azure umožňuje rapídne zvýšenie efektivity a zníženie nákladov tým,
že si možeme prenajat’ množstvo výpočtového výkonu, ktorý potrebujeme len v
daný okamžik miesto spravovania množstva serverov, ktoré nemusia väčšinu času
vykonávat’ žiadnu prácu.

• Windows Azure dodržiava filozofiu .NET frameworku co najviac priblížit’ vývoj
na všetkých platformách. Preto je možné využit doterajšie vedomosti a skúsenosti
pre tvorbu aplikácii.

3.1.2 Hlavné časti platformy

1. Windows Azure Storage: Zabezpečuje trvalé uloženie dát v cloude. Vo Windows
Azure existujú 4 základné spôsoby persistentného uloženia dát:

Binary Large Object (BLOB) : Jedná sa o najjednoduchší spôsob uloženia dát vo
Windows Azure. Môžeme takto uložit’ texty či akékol’vek binárne dáta (obrázky,
viedá...) tak ako to poznáme z iných databází.

Table Service : Jedná sa o obdobu bežných relačných databázových servrov. Umož-
nuje ukladanie vel’kého množstva dát, ktoré sú zotriedené v sofistikovaných dato-
vých štruktúrach (na rozdiel od BLOBov, ktoré sú len kusy binárnych infomrácii).
Nad tabul’kami uloženými pomcou tejto služby možeme vykonávat queiries (do-
tazy, respektíve dopyty), ktoré nám sprístupnia uložené dáta.

Queue Service : lineárna dátová štruktúra vhodná na posielanie správ medzi jed-
notlivými instanciami rolí (web role aj worker role). Dĺžka správy, ktorú možno
uložit’ na queue je obmedzená preto je vhodné dlhé texty uložit’ ako BLOB a do
queue umiestnit’ iba odkaz na tento BLOB.

Windows Azure Drive : Jedná sa vlastne o virtuálny NTFS disk, ktorý umožnuje
bežnú prácu tak ako to poznáme pri klasických diskoch. Tieto disky je možno uplo-
adovat’ či dovnloadovat’ ako BLOB-y.



6

2. Fabric (Windows Azure Fabric, AppFabric): AppFabric je cloudová medzivrstva,
množina služieb, ktoré spájajú vývoj, nasadzovanie aplikácii do datacentier Win-
dwos Azure a ich následnú správu. Taktiež umožňuje premostenie už existujú-
cich aplikácii do cloudu skrz zabezpečené siete. Služby, ktoré AppFabric ponúka
sú na vysokej úrovni abstrakcie čím zjednodušujú a redukujú ináč vel’mi rozsiahly
a komplexný vývoj aplikácii pre cloud. Toto zjednodušenie dosahujú prostredníc-
tvom rozsiahlej knižnice tried, ktorá zjednodušuje prácu s bežnými a častými ope-
ráciami ako pri vývoji tak pri správe aplikácii. Služby AppFabric sú: Composite
App, Service Bus, Access Control, Caching a Integration (vo vývoji).

3. Compute: Je súčast’ou AppFabric. Jedná sa o službu, ktorá vlastne tvorí aplikačné
rozhranie platformy Azure. Je tvorená instanciami jednotlivých typov rolí, ku kto-
rým ma užívatel’ prístup, prípadne sú to role, ktoré bežia na pozadí. V Compute je
možno spustit’ jednu alebo viac instancií tej istej role prípadne jednej a viac insta-
cií rôznych rolí. Množstvo rolí sa dá dynamicky menit’ (dokonca je možné znížit’
ich počet aj na nulu). Je to mechanizmus, ktorý umožňuje škálovatelnost’ aplikácií.
Compute ponúka tieto tri typy rolí:

Web role: Podporovaná a spúšt’aná v IIS 7. Navonok sa správa ako klasická ASP.NET
stránka avšak je schopná využívat’ všetky výhody poskytované plaformnou Azure.

Worker role: používa sa pre generalizovaný vývoj, môže vykonávat’ výpočty na
pozadí pre web role. V jednoduchosti sa dá prirovnat’ k threadu bežiacemu na po-
zadí, ktorý vykonáva určitú činnost’.

Virtual machine (VM) role: jedná sa o virtuálnu instanciu Windows serveru 2008
R2, ktorá má svoj vlastný virtuálny disk a je vytváraná na požiadanie (on-demand).
Zákazníci môžu upravovat’ OS týchto virtuálnych strojov, používat’ služby OS Win-
dows či naplánované úlohy. Po nahraní virtuálneho disku do Azure je možné tento
načítat’ a spustit’ nad ním VM role. Tento disk sa taktiež môže stat’ obrazom pre
všetky instancie VM role. Instancie virtuálnych strojov sú flexibilné aby mohli čo
najlepšie mapovat’ požiadavky zákazníkov. Tabul’ka dole sumarizuje zdroje, ktoré
majú prístupné jednotlivé instancie.

Vel’kost’ instancie CVM CPU Hlavná pamät’ Diskový priestor I/O výkon
Extra Small 1,0 GHz 768 MB 20 GB nízky
Small 1,6 GHz 1,75 GB 225 GB dobrý
Medium 2x1,6 GHz 3,5 GB 490 GB vysoký
Large 4x1,6 GHz 7 GB 1000 GB vysoký
Extra Large 8x1,6 GHz 14 GB 2040 GB vysoký

Tabul’ka 1: Tabul’ka zdrojov jednotlivých typov VM role
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3.2 Prototypová aplikácia Azure

3.2.1 Hrubý návrh aplikácie

Obr. 1: Jednoduchá schéma toku dát v prototypovej aplikácii

Predpokladajme, že máme užívatel’ov vybavených prenosným zariadením, na kto-
rom beží mobilný klient. Títo sú aktívni najmä ráno ked’ získavajú údaje o svojich cie-
l’och pre daný deň a potom podvečer ked’ uploadujú zozbierané dáta. Je teda neefektívne
spravovat’ množstvo serverov, ktoré pracujú len počas dvoch vrcholových časov cez deň
a zvyšok času sú takmer úplne nečinné. Úlohou aplikácie je teda vytvorit’ akúsi škálova-
tel’nú medzivrstvu, ktorá umožní obsluhu vel’kého množstva zariadení, spracuje údaje
z nich poslané a na lokálne servery uloží hotové výsledky. Pri zasielaní dát užívatel’om
by malo byt’ možné aplikovat’ úplne opačný postup - cloud bude rýchlo vyberat’ dáta z
lokálnych serverov a zasielat’ ich uživatel’om. Grafické znázorenie je na obrázku 1.

3.2.2 Detailný popis aplikácie v cloude

Detailnú schému je možno vidiet’ na obrázku 2.

1. PC klient: Jedná sa o bežnú windows forms aplikáciu. Umožnuje jednoduché za-
znamenávanie dát pomocou grafických formulárov. Jednotlivé položky zapisuje do
XML dokumentu, ktorý vie taktiež graficky zobrazit’ pre prípadnú kontrolu. XML
dokument, je štrukturovaný ako obálka, ktorá nesie iba údaje o tom, kto daný zá-
znam vytvoril, presný čas vytvorenia dokumentu, jednoznačný identifikátor a prí-
znak či už bol tento dokument spracovaný serverom. Vlastné dáta su obsahom ele-
mentu DATA, ktorého vnútorná štruktúra sa môže menit’ podl’a potreby (vlastné
sú síce štrukturované ako správne formovaný XML dokument ale pri validácii nie
su vyhodnocované). Týmto spôsobom získavame univerzálny spôsob ako na ser-
veri kontrolovat’ akýkol’vek zaslaný XML dokument bez nutnosti menit’ zdrojové
kódy. Pri získavaní dát sa d’ejú dve veci. Klient jednak získa informácie o nových
ciel’och (tie su mu priradené pomocou jednoznačného indentifikátra, čísla, ktoré
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nesie každa instancia klienta) a zároveň získa identifikátory záznamov, ktoré už
server spracoval. Tým je potom nastavený príznak, že už boli vyhodnotené a užíva-
tel’ vie, že v prípade potreby môžu byt’ zmazané. Schému vytváraného dokumentu
možno vidiet’ vo výpise 1.

<xs:element name="items">
<xs:complexType>

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="item" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="data" maxOccurs="unbounded" type="xs:string"></
xs:element>

</xs:sequence>
< xs:attribute name="ID" type="xs:string"></xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
< xs:attribute name="userID" type="xs:double" ></xs:attribute>
< xs:attribute name="TS" type="xs:dateTime"></xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>

Výpis 1: Schéma dát odosielaných na server

2. Mobilný klient: Aplikácia napísaná v .NET compact frameworku (pre Windows
mobile 6.5). Funkcionálne je totožný s PC klientom avšak bolo potrebné zistit’ či je
možné trvalé uloženie dát (ciel’ov) aj na mobilnom zariadení. Pre tento účel som
využil SQL server compact, ktorý umožnuje uložit’ dáta do relačných tabul’iek.

3. Vstupná web role: Jedná sa vlastne o ASP.NET stránku umiestnenú vo Windows
Azure. Nemá žiadne grafické rozhranie a slúži čisto na rýchly príjem a prvotné
spracovanie dát. Každá bežiaca instancia očakáva, že dáta, ktoré na ňu prídu budú
vo formáte XML, ktoré okamžite vyhodnotí proti XSD schéme. Každý iný formát či
nevyhovujúcu schému okamžite zahodí a ukončí spracovanie. V prípade, že vstup
je valídny vytiahne zo schémy obsah elementu DATA a vytvorí BLOB, v ktorom
sú uložené všetky záznamy obsiahnuté v jednej správe. Po úspešnom vytvorení
BLOBu sa jeho URI uloží na queue, ktorú si vyberie worker role pre dalšie spraco-
vanie.

// deklarované na začiatku programu
static CloudBlobClient client ;
static CloudQueueClient queueClient;

// raw−inputs je názov BLOB storage uloženého v Azure
CloudBlobContainer blobContainerInputs = client.GetContainerReference("raw−inputs");
blobContainerInputs.CreateIfNotExist();
// queue−inputs je názov queue uloženej v Azure
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("queue−inputs");
queue.CreateIfNotExist();
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string uploadName = "Zazanm_" + Guid.NewGuid().ToString();
CloudBlockBlob blob = blobContainerInputs.GetBlockBlobReference(uploadName);
blob.UploadText(data);
blob.Metadata.Add("stav", "uploaded");
blob.Metadata.Add("timeStamp", xdoc.DocumentElement.Attributes["TS"].Value);

blob.Metadata.Add("userID", xdoc.DocumentElement.Attributes["userID"].Value);
blob.SetMetadata();
CloudQueueMessage msg = new CloudQueueMessage(blob.Uri.ToString());
queue.AddMessage(msg);

Výpis 2: Vytváranie BLOB objektu a následné ukladanie jeho URI do queue

4. Worker role vytvárajúca záznamy v Azure storage: Práca worker role sa dá jed-
noducho prirovnat’ k vláknu bežiacemu na pozadí. V metóde Run ma nekonečne
bežiacu slučku, ktorá vyberá správy z queue storage (ak nejaké existujú) a prevedie
ich do formy vhodnej pre uloženie v Azure table storage. Jednoduchá implmene-
tácia tohto prevodu sa nachádza v prílohe A (respektíve výpis 3). Po úspešnom
spracovaní BLOBu je jeho status v metadátach nastavený na "processed"čo užíva-
tel’ dokáže zistit’ a podl’a toho prípadne vymazat’ záznam na svojom zariadení.
Ako posledné rola vymaže referenciu z queue aby nebola spracovaná viackrát.

Trieda Použitie v ORM
*TableServiceEntity Rozširuje triedu TableServiceEntity. Reprezentuje samotnú

tabul’ku. Jednotlivé stĺpce tabul’ky sú v nej mapované ako
vlastnosti.

*TableServiceContext Rozširuje triedu TableServiceContext. Slúži na komuniká-
ciu s Azure table storage

*ModelSource Môžeme si v nej deklarovat’ sadu API metód, ktoré budeme
využívat’ v samotnom programe. Jedná sa hlavne o metódy
pre vkladanie, získavanie a úpravu záznamov.

Tabul’ka 2: Triedy vyžadované pre správnu funkčnost’ ORM

5. Worker role prenášajúca dáta: Jej úlohou je replikácia a prenos dát uložených v
Azure table storage na lokálny SQL server. Pôvodne som plánoval využit’ funkciu
BCP avšak tú nie je možné prepojit’ s development storage (s reálnou databázou
uloženou v cloude sa to ale dá). Každý záznam v Azure table storage má nastavený
príznak či už bol skopírovaný alebo nie. Všetky záznamy, ktoré majú túto hodnotu
nastavenú na FALSE sú získané a po jednom posielané na lokálny SQL server.

6. Výstupná web role: Funfuje opät’ ako rýchle rozhranie, ktoré vie rýchlo získavat’
dáta z lokálnych serverov a posielat’ ich uživatel’om. Na vstupe získa ID užívatel’a,
ktorému následne zašle jeho nasledujúce ciele. Výstup je nastavený ako plain text.
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Obr. 2: Detailná schéma toku dát vo vnútri cloudu

Knižnica tried, ktorú poskytuje Windows Azure nám môže vel’mi ul’ahčit’ prácu av-
šak aj pri jej používaní je treba dávat’ pozor na procesy dejúce sa na pozadí. Nasledujúce
dve poznáky môžu vyzerat’ triviálne, ale je treba mat’ ich na pamäti, lebo chyby z nich
vyplývajúce sa obtiažne odhal’ujú.

• Pri tvorbe ORM tried je nutné dodržat správne imoprty kôli využívaniu extension
metód.

• Pri vyberaní jednotlivých položiek z queue je nutné mysliet’ na to, že celá operácia
je rozdelená do dvoch častí. Prvá je takzvaná dequeue, ktorá danú správu iba na
určený čas zneviditelní (zamedzí tak viacnásobnému vyberaniu jednej správy rôz-
nymi instanciami rolí) s tým, že ak ju chceme skutočne odobrat’ musíme túto správu
spracovat’ a následne z queue explicitne vymazat’. Tento mechanizmus slúži ako
ochrana pred stratou správ. Keby rola, ktorá správu spracuváva spadla skôr ako je
jej spracovanie kompletné tak táto správa aj nad’alej zostáva v queue a po určenom
čase sa znova zviditelní pre ostatné instancie.
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4 Tvorba kompoment pre myTEAM

4.1 SharePoint všeobecne

Na základe informácii z knihy [1] možno Microsoft SharePoint popísat’ ako webovú tech-
nológiu, ktorej myšlienkou je vytvorit’ jednotné úložisko pre elektronické dokumenty a
koordináciu výrobných týmov. Táto myšlienka vznikla z dôvodu, že takmer vo všetkých
firmách, kde sa často pracuje s elektronickými dokumentami je potrebné si tieto vymie-
nat’ a je neefektívne mat’ ich v osobných počítačoch na mnohých rozličných miestach.
SharePoint však neplní len úlohu akéhosi zdiel’aného disku, ponúka širokú škálu funkcií
ako dokumenty verzovat’, d’alej upravovat’ či spracovávat’. Môžeme v ňom vytvárat’ celé
interné systémy či prepájat’ ho už s existujúcimi aplikáciami, zdiel’at’ udalosti či celkovo
zjednodušit’ komunikáciu medzi rôznymi pracovnými týmami. Takto sa môže stat’ sku-
točným strediskom celého manažmentu firmy. Robustnost’ platformy taktiež umožnuje
transformovat’ ho do klasickej webovej stránky prístupnej zvonku avšak využívat’ všetky
výhody, ktoré platforma ponúka. Hlavné programovatelné prvky Microsoft SharePoint:

1. Stĺpce: Zodpovedajú stĺpcom v dátovej relčnej tabul’ke. Môžu byt’ rôzneho typu a
vlastností. Nemusia však obsahovat’ len jednoduchý údaj nejakého dátoveho typu,
ale môžu vo svojom vnútri obsahovat’ akúkol’vek programovú logiku. Napríklad
nám stĺpec umožní zapísat’ jednoduchý text, ktorý následne zakryptuje a na jeho
opätovné zobrazenie budeme potrebovat’ heslo.

2. Pracovný postup (workflow): Jedná sa o jednu zo špecifických vlastností, ktoré SP
ponúka. Vo všeobecnosti si pod pojmom workflow môžeme predstavit’ akýkol’vek
dynamický proces, ktorý je spustený nad položkami knižníc či zoznamov. Nemusí
sa však jednat’ len čisto o programovú logiku, do svojej práce môže zapájat’ nie-
kol’ko rôznych zamestnancov či iné aplikácie. Typickým príkladom workflow by
mohla byt’ žiadost’ o dovolenku. Zamestnanec vytvrí dokument, v ktorom žiada
o dovolenku načo sa následne spustí workflow, ktoré túto žiadost’ zašle jeho nad-
riadenému na schválenie a vytvorí druhú kópiu dokumentu pre ekonomické od-
delenie. Po schválení dovolenky potom zašle zamestnancovi e-mail, že všetko pre-
behlo v poriadku. Existujú dve možnosti ako workflow vytvorit’. Bud’to môžeme
použit’ grafické nástroje alebo ho kódovat’. Grafické nástroje na tworbu workflows
vznikli aby aj zamestnanci, ktorí nemajú programátorskú prax (typicky marketin-
gové, či business oddelenie) mohli vytvárat’ tieto dynamické procesy či zjednodu-
šili a zrýchlili prácu programátorom. V praxi sa však často ukazuje, že pre neprog-
ramátorov je vytvorit’ workflow aj tak obtiažne a pre programátora je výhodnejšie
workflow naprogramovat’, lebo grafický nástroj má niektoré obmedzenia (naprí-
klad v ňom nie je možné tvorit’ cykly).

3. Webová čast’ (web part): Základný grafický prvok, ktorý je zobrazovaný v SP. Môže
slúžit’ na jednoduché zobrazenie statických údajov alebo obsahovat’ programovú
logiku. Dajú sa použit’ na modifikovanie vlasností SP prípadne personalizáciu strá-
nok. Webové časti sú taktiež schopné navzájom komunikovat’, príkladom by mo-
holi byt’ dve webové časti, jedna zobrazuje zoznam skladovaných predmetov a
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druhá slúži na vyhl’adávanie. A v závislosti na tom čo napíšeme do vyhl’adáva-
cej webovej časti sa bude filtrovat’ obsah tej druhej.

4. Event handler: Jedná sa o obdobu triggerov známych z databází. Pri práci v SP
vzniká množstvo udalostí a práve event handlery slúžia na spracovanie týchto uda-
lostí. Príkladom by mohlo byt’, že pri premenovaní dokumentu sa rozošle zaintere-
sovaným osobám správa, že k niečomu takému došlo.

5. Typ obsahu (content type): Zoznam v SP umožnuje zobrazit’ iba riadky, ktoré majú
zodpovedajúce stĺpce. S použitím typov obsahu však môžeme do znzamju pridá-
vat’ aj riadky s úplne odlišnou štruktúrou podl’a potreby.

6. Webová stránka (custom page): Jedná sa o bežnú ASP.NET stránku, ktorú môžeme
nainštalovat’ ako feature do SP a aktivovat’ ju. Jediným pravidlom je, že musí apli-
kovat’ štandardnú master page aby sa graficky neodlišovala o zvyšného obsahu.

4.2 Riešenie úloh

V následujúcej kapitole popíšem pracovné postupy, ktoré som zvolil pri tvorbe kompo-
nent pre myTEAM respektíve priblížim problémy, s ktorými som sa stretol.

1. Vytvorenie stĺpca pre rýchly záznam z porád: Pri riešení bolo najobtiažnejšie pra-
covat’ so serverovými komponentami z javascriptu. Pre manipuláciu s ich vnútor-
nými premennými je potrebné pracné vyhl’adávanie ich reprezentáci v HTML či ge-
nerovanie XML, ktoré vedia komponenty samy spracovat’. Pre vytvorenie jednotli-
vých záznamov som najskôr použil klasický input z HTML, neskôr prerobený aby
mohol byt’ viacriadkový. Ich problém však bol nemžnost’ zobrazit’ formátovaný
text tak som celú komponentu prerobil tak aby každý záznam bol vo vlastnom tagu
DIV. Na uloženie na server sa používa override hodnoty objektu Value, respektíve
nastavenie jeho getru a setru. V tomto prípade bolo ukladanie zložitejšie, pretože
sa musel uložit záznam z porady ako celok (uloženie do hlavného zoznamu) a ná-
sledne sa jeho časti rozdelili do 3 dalších pridružených zoznamov podl’a typu. Aby
nedošlo ku kolíziám tak sa pri inštalácii stĺpca pridal do každého pridruženého zo-
znamu typ obsahu, ktorý zabezpečil kompatibilitu. Záznam ako celok je ukladaný
ako formátovaný strig, v ktorom sa nachádzajú odkazy (unikátne identifikátory)
jednotlivých záznamov v pridružených zoznamoch. Týmto spôsobom sa zmeny
vykonané kdekol’vek premietnu vo všetkých odkazovaných miestach.

2. Vytovrenie stĺpca pre pekné grafické zobrazenie obrázkov: Stĺpec si pamätá je-
dinú hodnotu a tou je odkaz na obrázok. Pri inštalácii je potrebné vyrvorit’ knižnicu
obrázkov a predat’ stĺpcu jej názov aby vedel vedel kde má vytvárat’ zmenšené ná-
hl’ady. V zobrazovacej časti stĺpca sa ku stránke pripája javascript, ktorý zabezpečí
pekný grafický efekt zväčšenie na plnú vel’kost’ obrázku.

3. Vytovrenie nástroja umožnujúceho export kontaktov zo SharePoint do Microsoft
Outlook: Na riešenie som použil HTTP handler, ktorý vedel príslušné informácie
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o jednotlivcoch či všetkých transformovat’ na VCard. VCard vo verzii 3 podporuje
ukaladanie viacerých kontaktov v jednom súbore. Problém však nastal pri importe
do Outlooku, ukázalo sa, že Outlook nedokáže previest’ takýto viacnásobný import
a v súbore identifikuje iba prvého človeka.

4. Vytvorenie hlavného grafického menu: Použitie komponenty tretej strany sa spo-
čiatku zdá ako jednoduchá úloha no ukázalo sa, že aj pri vygenerovaní správneho
kódu je menu v Internet exploreri zobrazené úplne inak ako bolo plánované. Os-
tatné prehliadače ho však zobrazovali správne. Chybou sa nakoniec ukázala ab-
sencia deklarácie DOCTYPE v SharePoint 2007. Samotné vytváranie menu prebie-
halo v dvoch fázach. Prvou bolo vytvorit’ parser, ktorý dokázal XML pretvorit’ na
správnu HTML tak aby vyhovovalo sade CSS štýlov, druhou čast’ou bolo prevzatie
štruktúry SP a jej zápis do tohto preveditelného XML.
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5 Poznámky k platformám a hodnotenie znalostí

5.1 Zhodnotenie a poznámky k Windows Azure

Windows Azure je výborne navrhnutá technológia, ktorá nám umožnuje využívat’ všetky
aspekty klasického .NETu či ASP.NET a navyše ponúka sadu služieb, ktoré nám zjed-
nodušia správu naších aplikácii. Podpora vývoju je skutočne rozsiahla, od rožšírení do
Visual Studia až po SDK, ktoré nám nainštaluje lokálne všetky služby, ktoré dokonale si-
mulujú beh skutočného cloudového prostredia takže pri vývoji nemusíme platit’ žiadne
poplatky za procesorový čas či dáta uložene v dátových centrách.

Pri vývoji však treba dávat’ pozor na dodržanie niekol’kých jednoduchých pravidiel
vyplývajúcich z architektúry technológie Azure.

• Služby Windows Azure bežiace lokálne nemožno propagovat’ do IIS.

• Nie je zaručené žiadne poradie správ uložených v queue a nemožno sa na toto
poradie spoliehat’. Systém zneviditel’novania a následného návratu správ do queue
ho môže totiž narušit’.

• Pri návrhu tabuliek je potrebné správne zvolit’ takzvaný oddielový kl’úč - partition
key. Riadok tabul’ky je v Azure table storage na rozdiel od klasického SQL identi-
fikovaný dvojicou kl’účov (primárny a oddielový). Oddielový kl’úč nie je unikátna
hodnota, jeho opakovanie je vyslovene žiadúce, lebo umožnuje službe AppFabric
aby si logicky dáta oddelila a pri zvýšenom dotazovaní na jeden partition key pre
tieto dáta vyčlení samostatnú instanciu VM. Príkladom by mohla byt’ datbáza fil-
mov rozdelených podl’a žánru (akčné, rodinné, vojnové, rozprávky...). V určitých
obdobiach roka môže byt’ vel’mi vyt’ažený jediný parition key, napríklad na via-
noce stúpa dopyt po rozprávkach. AppFabric tento zvýšený dopyt sám rozozná a
vyčlení dátam s oddielovým kl’účom rozprávka samostatnú instanciu VM zatial čo
ostatné dotazy bude nad’alej obsluhovat’ pôvodná instancia. Ked’ sa tento dopyt
opät’ ustáli AppFabric prebytočnú instanciu opät’ zruší a nám tak ušetrí peniaze,
ktoré nám boli účtované za jej beh.

• Cloud Storage nedokáže na jeden dotaz vrátit’ neobmedzené množstvo dát. Vždy
preto treba očakávat’ contunation token a spracovanie dát obnovit’ tam kde ich prvá
čast’ skončila.

• Pri vývoji mobilného klienta pre prístup k lokálne bežiacej Azure aplikácii treba
brat’ na zretel’, že ak sa z emulátoru mobilného zariadenia snažíme dotazovat’ na
localhost tak nedostaneme odpoved’ od localhostu stroja, ale od localhostu daného
emulátoru. Ak chceme pristupovat’ k aplikácii musíme program spustit’ ako bežnu
desktopovú aplikáciu. Naopak, pre prístup k mobilnej databázi (SQL server com-
pact) musí program bežat’ v emulátore. Tento problém je eliminovaný po nasadení
hotového riešenia do cloudu.

• Na hromadný prenos dát z Azure table storage je možné použit funkciu BCP avšak
túto nemožno použit’ pre rovnaké kopírovanie dát z development storage.
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• Vývojový server AppFabric spúšta aplikáciu lokálne na najbližšom vol’nom porte
k portu 80. Pri prvom spustení serveru tak stránka beži na porte 81, pri ukončení
serveru a jeho následnom spustení však už môže port 81 vyhodnotit’ za obsadený a
spustit’ ju na porte 82. Pri testovaní klientských aplikácii je potrebné počítat’ s touto
zmenou portov.

5.2 Zhodnotenie vývoja SharePoint

Spočiatku sa vývoj zdá vel’mi obtiažny hlavne z dôvodu niekedy takmer neodhalitel-
ných výnimiek, namisto ktorých vývojár dostáva len ničnehovoriace vety ako "Neznáma
chyba". Problém robí taktiež množstvo konfiguračných XML, v ktorých sa dá dajú l’ahko
robit’ chyby. Po naprogramovaní pár komponent a zorientovaní sa v logu sa však množ-
stvo týchto chýb značne zníži a vývoj je o to jednoduchší. Moje programovanie pre Share-
Point bolo pre mňa prínosné najmä preto, že som sa pri ňom pracoval na reálnom projekte
a mohol si vyskúšat’ prácu v kolektíve. Vlastnosti a prekážky pri programovaní Microsoft
SharePoint:

• Ak chceme uložit’ nejaké rozšírené vlastnosti stĺpca nesmieme sa spoliehat’ na to,
že vznikne jeho jediná instancia, ktorá si ich bude pamatat’. V priebehu vytvárania
totiž vzniká niekol’ko instancií pri čom samotné nastavovanie vlastností prebieha
iba pri prvej. Pre zdiel’anie dát je preto potrebné použit’ statické premenné. Ako
najvhodnejší sa ukázal statický slovník, ktorý ma ako kl’úč nastavené ContexID
stĺpca a hodnotou je samotná hodnota vlastnosti. Pomocou kontrol ContextID mô-
žeme zabránit’ opakovanému vytváraniu tej istej vlastnosti resp. zmazat’ záznamy
vytovrené pri už neexistujúcich instanciách stĺpca.

• Pri programovom vytváraní typov obsahu (Content type) za pomoci XML je po-
trebné previest’ dôkladné testovanie pretože po nainštalovaní feature už nie možné
d’alej editovat’ stĺpce vytoverené týmto typom obsahu. Jediným spôsobom je zma-
zanie celého stĺpca a naištalovanie opraveného typu obsahu.

• Grafické zobrazenie stĺpcov prebieha pomocou User control (súbor s prípomnou
ascx) a k triedam reprezentujúcim tento stĺpec sú pripájané pomocou mena, ktoré
vyhl’adáva SharePoint automaticky. Prepájanie však nefunguje na základe mena
súboru ale ID, ktoré je pridelené komponente RenderingTemplate.

• Vyhl’adávanie user control-ov prebieha jedine v zložke Controls ale nie v zložkách,
ktoré sú vytovrené v nej! Podl’a oficiálnej dokumentácie SharePoint by však vyhl’a-
dávanie malo prebiehat’ aj v týchto zložkách.

• Výnimky sú do logu zapisované vo viacerých riadkoch, ktoré sa nemusia nachádat’
pri sebe. SharePoint 2010 však pri výnimke uvádza jej GUID, pomocou ktorého sú
tieto riadky prepojené.
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• Aplikácie pre SharePoint 2007 sa nedajú vyvýjat’ vo Visual studiu 2010 (nie je možný
ani prevod projektov do formátu VS2010) avšak je možné inštalova? ich na Share-
Point 2010.

• SharePoint 2007 nemá v hlavnej master page uvedenú deklaráciu DOCTYPE eo
môže v Internet exploreri spôsobi? problémy so zobrazovaním. V SharePoint 2010
je už tento problém opravený.

• Inštlácia stĺpca prebieha v SharePoint nakopírovaním príslušného XML (názov sú-
boru končí na fldtypes) do príslušného adresára. Pre ul’ahčenie práce môžeme pou-
žit’ rozšírenia pre Visual studio a na inštaláciu použit’ jeho vstavané nástroje. Visual
studio však do definičného XML vloží aj svoju vlastnú implicitnú definíciu stĺpca,
ktorá bude vyvolávat’ výnimku hlásiacu duplicitnú definíciu. Ak teda použijeme
automatické nástroje pre inštaláciu je nutné túto duplicitu po nasadení ručne od-
stránit’.

5.3 Znalosti zo štúdia využité v praxi

Programovacie zameranie školy, ktoré je presadzuje najmä programovací jazyk java
a objektovo orientované programovanie bol v prípade mojej praxe mimoriadne
vhodný, kedže firma Kvados a.s. sa orientuje najmä na jazkyk C#, ktorý je v mno-
hom podoný práve jave. Bližšie sa s ním zoznámit’ som mal možnost’ v predmete
Programovací jazyky II, ktorý je zameraný práve na použitie C# a vývoj vo frame-
worku .NET. Využitelných však bolo aj množstvo znalostí získaných v pridržených
predmetoch ako Programovací jazyky a překladače, v ktorých je stučne obsiahnutá
teória programovacích jazykov, ktorá pomáha pri tvorbe efektívnejšieho kódu.

5.4 Chýbajúce a nadobudnuté znalosti

V úvode praxe mi chybali znalosti z technológii orientovaných na vývoj interneto-
vých aplikácii a prácu sa databázami. Tieto vedomosti som si však priebežne do-
pĺňal počas semestrov, kedže väčšina tretiackych predmetov sa orientuje práve na
ne a v závere som bol schopný plne ich využívat’.

Technológie, s ktorými som sa oboznánmil v rámci plnenia praxe boli pre mňa úpl-
nou novinkou kedže sa jedná o relatívne mladé technológie a väčšina mojich úloh
bola zameraných práve na zoznámenie sa s API a postupmi, ktoré ponúkajú. Po-
čiatky SharePointu síce siahajú až do roku 2003, ale s vydaním jeho verzie 2010,
na ktorú firma migrovala práve počas priebehu mojej praxe prišlo mnoho nových
postupov, s ktorými sa bolo treba detailne oboznámit’.
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6 Záver

Napriek úvodným obavám, ktoré som mal sa prax ukázala ako vynikajúca skúsenost’
po stránke programátorskej i l’udskej. Síce bola časovo dost’ náročná a niekedy bolo ob-
tiažne kombinovat’ ju s výukou dalo sa všetko zvládnut’ za pomoci tútora a kolegov,
ktorí mi mnohokrát pomohli prekonat’ či výrazne urýchlit’ riešenie niektorých problé-
mov. Prax bola výborne koordinovaná a z organizačnej stránky jejnemožno nič vytknút’
ked’že zo strany firmy mi bolo ponúknuté príjemné pracovné prostredie a maximálna
technická podpora. Čo sa skúseností týka prax nielen naplnila ale v mnohom aj predčila
moje očakávania kedže som si mohol nielen zlepšit svoje programátorské schopnosti ale
aj vyskúšat’ prácu v týme či obmedzených čosových podmienkach typických pre reálny
vývoj. Zároveň som mal možnost’ zoznámit’ sa vd’aka nej s množstvom nových moder-
ných technológií, ku ktorým by som sa inak možno vôbec nedostal. V neposlednom rade
išlo o vyskúšanie si práce mimo steny školy a získanie celkového obrazu o chode práce
vo firme či plnení požiadaviek zákazníkov. Verím, že skúsenosti, ktoré som takto nado-
budol mi pômožu lepšie sa rozhodnut’ pri výbere môjho budúceho zamestnania ako aj
pri jeho vykonávaní.

S firmou Kvados a.s. by som rád spolupracoval aj nad’alej avšak v dobe, ked’ som prax
končil sa nenašla žiadna vol’ná kapacita v oddelení SharePoint, pod ktoré som bol pri-
delený. Moje pôsobenie vo firme však ešte nie je definitívne uzavrené kedže mám prejst’
ešte pohovorom pre oddelenie výskumu a vývoju kde by som mohol potencionálne pra-
covat’ na projektoch podbných tvorbe aplikácie pre Azure.
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A ORM triedy pre prácu s Azure table storage

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;
using Microsoft.WindowsAzure;
using System.Data.Services.Client;

namespace TableCreator
{

public class ZaznamModel : TableServiceEntity
{

public ZaznamModel(string partitionKey, string rowKey)
: base(partitionKey, rowKey)

{
}

public ZaznamModel()
: this(Guid.NewGuid().ToString(), String.Empty)

{
}
public string UserID { get; set; }
public string Pracovnik { get; set; }
public string Miesto { get; set; }
public string MeranaVelicina { get; set; }
public double NameranaHodnota { get; set; }
public bool Pouzite { get; set; }

}

public class ZaznamModelServiceContext : TableServiceContext
{

public ZaznamModelServiceContext(string baseAddress, StorageCredentials credentials)
: base(baseAddress, credentials)
{
}

public const string ContactTableName = "Zaznamy";

public IQueryable<ZaznamModel> ContactTable
{

get
{

return this .CreateQuery<ZaznamModel>(ContactTableName);
}

}
}

public class ZaznamModelSource
{
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private ZaznamModelServiceContext _ServiceContext = null;

public ZaznamModelSource()
{

var storageAccount = CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("BlobConnection
");

_ServiceContext = new ZaznamModelServiceContext(storageAccount.TableEndpoint.
ToString(), storageAccount.Credentials);

storageAccount.CreateCloudTableClient().CreateTableIfNotExist(
ZaznamModelServiceContext.ContactTableName);

}

public IEnumerable<ZaznamModel> Select()
{

var results = from c in _ServiceContext.ContactTable where c.Pouzite != true
select c;

var query = results .AsTableServiceQuery<ZaznamModel>();
IEnumerable<ZaznamModel> queryResults = query.Execute();
foreach (ZaznamModel item in queryResults)
{

item.Pouzite = true;
_ServiceContext.UpdateObject(item);

}
return queryResults;

}

public void Delete(ZaznamModel itemToDelete)
{

_ServiceContext.AttachTo(ZaznamModelServiceContext.ContactTableName,
itemToDelete, "∗");

_ServiceContext.DeleteObject(itemToDelete);
_ServiceContext.SaveChanges();

}

public void Insert(ZaznamModel newItem)
{

_ServiceContext.AddObject(ZaznamModelServiceContext.ContactTableName, newItem
);

_ServiceContext.SaveChanges();
}

public void Save()
{

_ServiceContext.SaveChanges();
}

}

}

Výpis 3: Sada ORM tried pristupujúcich k Azure tabul’ke


	Úvod
	Firma Kvados

	Obsah praxe
	Windows Azure
	Práca na podnikovom riešení myTEAM

	Vývoj aplikácie a práca s Windows Azure
	Azure všeobecne
	Prototypová aplikácia Azure

	Tvorba kompoment pre myTEAM
	SharePoint všeobecne
	Riešenie úloh

	Poznámky k platformám a hodnotenie znalostí
	Zhodnotenie a poznámky k Windows Azure
	Zhodnotenie vývoja SharePoint
	Znalosti zo štúdia využité v praxi
	Chýbajúce a nadobudnuté znalosti

	Záver
	Literatúra
	Prílohy
	ORM triedy pre prácu s Azure table storage

