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1 Aplikacje WWW w technologii XBAP
1.1 Przygotowanie i publikowanie aplikacji na serwerze
Aby możliwe było opublikowanie aplikacji Asix.Evo, należy wcześniej doinstalować do systemu Windows
na komputerze, mającym pełnić rolę serwera, Internetowe Usługi Informacyjne (IIS) wraz z obsługą
ASP.NET w najnowszej dostępnej wersji oraz z obsługą zawartości statycznej.
Patrz: Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych w dziale wsparcie > porady/instrukcje
na stronie https://asix.com.pl
Publikować można tylko stanowiska Asix.Evo typu „Terminal WWW”, więc należy się upewnić przed
publikowaniem, czy posiadamy przynajmniej jedno takie zdefiniowane w aplikacji. Jeżeli nie posiadamy
stanowiska typu „Terminal WWW”, to należy takie utworzyć i skonfigurować mu niezbędne startowe
okna, startowe bazy definicji zmiennych, w niezbędnych kanałach i archiwach ustawić drajwery Network,
a w systemie alarmów nadać rolę terminala.
Kolejnym krokiem jest opublikowanie aplikacji Asix.Evo na serwerze internetowym IIS. Do publikacji
aplikacji używana jest komenda Publikuj na WWW… z menu Plik, która spowoduje pojawienie się okna
publikowania.
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Rys. Okno publikowania aplikacji WWW na IIS.
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W oknie publikowania niezbędne jest wybranie nazwy terminala spośród dostępnych w aplikacji
stanowisk typu „Terminal WWW” oraz podanie nazwy publikowanej aplikacji. W nazwie dobrze jest
unikać spacji, znaków specjalnych lub znaków diakrytycznych (narodowych).
Opcjonalnie można również wskazać użytkownika startowego, kolor tła przeglądarki oraz domyślny język
stron WWW.
Od opcji Pokazuj listę opublikowanych aplikacji w głównym katalogu zależy, czy na głównej stronie
WWW (http://<nazwa_Servera>/Evonet) będzie widoczna lista wszystkich opublikowanych na serwerze
aplikacji.
Opcja Nie udostępniaj konfiguratora przeglądarki pozwala zablokować na głównej stronie WWW
(http://<nazwa_Servera>/Evonet) możliwość pobrania programu BrowserConfigurator, służącego do
wstępnej konfiguracji przeglądarki klientów WWW.
Opcja Konfiguruj pulę aplikacji ‘Askom’ na serwerze IIS powinna zwykle być włączona. Wyjątek stanowią
rzadkie sytuacje, gdy chcemy dla aplikacji EvoNet używać własnej puli aplikacji IIS.
Opcja Zażądaj zalogowania przed uruchomieniem aplikacji wymusza dla aplikacji konieczność
zalogowania się użytkownika w przeglądarce klienta zanim jeszcze aplikacja zostanie załadowana i
zostanie dla niej zarezerwowana jedna z dostępnych licencji Asix4Internet.
W sekcji Katalog publikowanej aplikacji możemy zdecydować, czy aplikacja będzie publikowana
bezpośrednio z głównego katalogu aplikacji na serwerze, czy też zostanie dla niej utworzony osobny
specjalny katalog. W tym drugim przypadku można dodatkowo zdecydować, czy katalog będzie zawierał
kopie plików głównego katalogu aplikacji, czy zamiast tego jeden skompresowany i zaszyfrowany plik ZIP.
Zdecydowanie zalecane jest publikowanie aplikacji w osobnym katalogu z użyciem pliku ZIP, ponieważ
przyspiesza to pracę aplikacji w przeglądarce, ogranicza liczbę przesyłanych danych do przeglądarki oraz
zabezpiecza naszą aplikację przed dostępem do plików definicyjnych przez niepowołane osoby. Katalogu
kopii publikowanej aplikacji nie należy tworzyć w prywatnych folderach użytkownika Windows (np. na
Pulpicie czy w Moich Dokumentach) lub w katalogach z ograniczonymi uprawnieniami, tak aby usługa IIS
nie miała problemu z dostępem do jego zawartości.
W przypadku publikowania aplikacji w osobnym katalogu z użyciem pliku ZIP jest jeszcze dostępna opcja
zdefiniowania tylko wybranych grup elementów aplikacji. Jeżeli nie jest ona wybrana, to kompresowane
do pliku ZIP są wszystkie pliki z katalogów Diagramów, Okien, Wzorców itd. wraz z plikami z ich
podkatalogów (podgrup). Jeżeli zaznaczymy tę opcję, to mamy możliwość ograniczenia liczby
publikowanych plików, a przez to zmniejszenia rozmiaru finalnego pliku ZIP poprzez wskazanie tylko
niektórych podgrup elementów (przycisk Wybierz grupy). Pliki znajdujące się bezpośrednio w głównych
katalogach elementów np. Diagramów, Okien, Wzorców itd. zawsze będą publikowane, natomiast z
podkatalogów będą publikowane tylko te pliki, których podkatalogi zaznaczymy.
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Rys. Wybór podgrup elementów aplikacji.

Sekcja Opcje startowe pozwala określić sposób wyświetlania okien startowych w przeglądarce. W trybie
Uruchamiaj wszystkie okna startowe poza przeglądarką aplikacja w przeglądarce klienta uruchomi się w
ten sposób, że wewnątrz przeglądarki wyświetli się tylko panel informacyjny z logiem aplikacji, a poza
przeglądarką zostaną wyświetlone wszystkie okna startowe, które zostały zdefiniowane dla wybranego
stanowiska terminala WWW. Wybierając ten tryb, należy więc pamiętać o zdefiniowaniu okien
startowych dla odpowiedniego stanowiska.
W trybie Uruchamiaj wybrane okno w przeglądarce mamy możliwość wybrania na etapie publikowania
jednego z okien aplikacji, które przy uruchomieniu aplikacji w przeglądarce wyświetli się wewnątrz
przeglądarki. Dodatkowo, można też określić sposób dostosowania rozmiaru okna do rozmiaru
przeglądarki. Można pozostawić okno w oryginalnych rozmiarach i wtedy - gdy np. nie będzie się całe
mieściło wewnątrz przeglądarki - pojawią się przy krawędziach suwaki, umożliwiające przesuwanie
widoku. Jeżeli zdecydujemy się na dostosowywanie okna aplikacji Asix do rozmiaru przeglądarki
(skalowanie), można dodatkowo określić, czy okno będzie zachowywało proporcje oryginalne i czy będzie
usytuowane na środku lub w lewym górnym rogu okna przeglądarki.
Opcja Wymuś ramki dla wszystkich okien poza przeglądarką może być przydatna wtedy, gdy mamy w
aplikacji zdefiniowane jakieś okna lub stacyjki bez ramek i belki. Bywa to przydatne w aplikacjach
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stacjonarnych, ale może rodzić problemy, gdy uruchamiamy aplikacje w przeglądarce. Opcja ta w takiej
sytuacji sztucznie wymusi dla takich okien ramki belkę, pozwalające np. przesunąć takie okno.
Po skonfigurowaniu powyższych opcji można dokonać właściwej publikacji aplikacji poprzez wciśnięcie
przycisku Publikuj…. Publikowanie aplikacji w usłudze IIS wymaga uprawnień administracyjnych do
komputera, więc pojawi się odpowiedni monit systemowy, umożliwiający potwierdzenie takich
uprawnień.
Po udanym opublikowaniu powinniśmy otrzymać na koniec okienko z propozycją testowego
uruchomienia aplikacji w przeglądarce.
Do uruchamiania przeglądarek na zdalnych komputerach niezbędne jest posiadanie na komputerze
serwera licencji Asix4www dla odpowiedniej liczby klientów typu Pro lub Lite (tylko do odczytu). W
przeciwnym wypadku możliwe będzie tylko testowe uruchamianie aplikacji lokalnie w przeglądarce na
samym serwerze.

1.2 Uruchomienie aplikacji w przeglądarce

Do uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji WWW wymagany jest system Windows z przeglądarką
Internet Explorer oraz zainstalowanym Microsoft .Net Framework w wersji odpowiedniej do posiadanej
wersji pakietu Asix. Alternatywnie można też korzystać z innych przeglądarek, ale konieczne jest
doinstalowanie do nich dodatku IETab.
Na komputerze, na którym aplikacja Asix.Evo w wersji przeglądarkowej jest uruchamiana pierwszy raz, z
danego serwera należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę oraz platformę .Net. Konfigurację tę
można przeprowadzić automatycznie za pomocą programu konfiguracyjnego BrowserConfigurator.exe.
Program ten jest dostępny na serwerze WWW, na którym została opublikowana aplikacja Asix.Evo dla
przeglądarek.
a.
Uruchamiamy stronę główną Asix.Evo z danego serwera, wpisując w przeglądarce Internet
Explorer adres http://<ADRES_SERWERA>/EvoNet, gdzie <ADRES_SERWERA> jest fizycznym adresem IP
lub nazwą serwera, na którym opublikowano aplikację.
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Rys. Okno strony głównej serwera aplikacji przeglądarkowych systemu Asix.Evo.

b. Pobieramy i zapisujemy na dysku (np. na pulpicie) ze strony głównej Asix.Evo program
BrowserConfigurator.exe, wybierając na jego hiperłączu z menu kontekstowego opcję Zapisz element
docelowy jako... .
c.
Uruchamiamy program BrowserConfigurator.exe z lokalizacji, w której został zapisany. Nie należy
uruchamiać tego programu bezpośrednio z przeglądarki - nawet jeśli taka opcja jest dostępna. Do
przeprowadzenia pełnej i poprawnej konfiguracji program wymaga uprawnień administracyjnych do
lokalnego komputera.
d. W polu edycyjnym programu należy wprowadzić adres lub nazwę serwera, na którym jest
opublikowana aplikacja Asix.Evo, a następnie wcisnąć przycisk Zastosuj.

Rys. Okno konfiguracji przeglądarki.
e. Gdy program wyświetli systemowe okienko kontroli konta użytkownika, to należy zezwolić na
dokonanie zmian konfiguracji systemu, wciskając przycisk Tak. W przypadku, gdy bieżący użytkownik
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Windows nie posiada uprawnień administracyjnych, należy w tym okienku podać login i hasło
użytkownika o uprawnieniach administratora.

Rys. Okno kontroli konta użytkownika.

f.
Gdy program dokona konfiguracji i wyświetli na końcu okienko informujące o pomyślnym
przebiegu, to należy go zamknąć oraz należy też zamknąć okno przeglądarki IE. W przypadku, gdy było
otwartych więcej okien przeglądarki IE lub jedno okno z wieloma zakładkami, to należy zamknąć je
wszystkie. W przypadku gdy program konfiguracyjny zgłosi błąd lub poinformuje, że nie może dokonać
konfiguracji, należy skontaktować się z administratorem systemu lub serwera WWW.
g.
Alternatywnie, zamiast przeprowadzania konfiguracji programem BrowserConfigurator, można też
spróbować ręcznie dodać adres serwera do strefy witryn zaufanych w ustawieniach zabezpieczeń
przeglądarki Internet Explorer.
h.
Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer, wpisujemy adres jak w pkt. a), a następnie
uruchamiamy aplikację Asix.Evo, klikając w jedno z hiperłączy opublikowanych aplikacji. Każda aplikacja
może być uruchomiona w trybie Lite albo Pro. Tryb Lite umożliwia uruchomienie aplikacji w trybie tylko
do odczytu, bez możliwości wykonywania sterowań zmiennych procesowych, potwierdzeń i zmiany
wykluczenia alarmów oraz innych operacji wpływających na działanie systemu. Tryb Pro pozwala na
wszystkie te czynności. Dostępność tych trybów zależy od liczby wykupionych licencji WWW typu Pro i
Lite.
i. Pierwsze uruchomienie aplikacji na danym komputerze może trwać nawet do kilku minut, gdyż
przeglądarka musi w tym czasie pobrać z serwera aktualną wersję oprogramowania oraz pliki definicji
opublikowanej aplikacji.
j.
Za pierwszym uruchomieniem aplikacji w przeglądarce, system Windows może wymagać
zaakceptowania certyfikatu oprogramowania firmy ASKOM. Należy wcisnąć przycisk Uruchom.
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Rys. Okno akceptowania certyfikatu oprogramowania firmy ASKOM.

k. Jeżeli aplikacja nie uruchomi się lub zgłosi błąd podczas uruchamiania, to należy skontaktować się z
administratorem systemu lub serwera WWW.
Patrz: Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy w dziale wsparcie > porady/instrukcje
na stronie https://asix.com.pl

1.3 Zarządzanie opublikowanymi aplikacjami
Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami Asix.Evo na IIS można wywołać w Asix.Evo z menu Plik >
Zarządzaj opublikowanymi aplikacjami WWW.
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Rys. Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami na IIS.

Okno pozwala przeglądać opublikowane aplikacje, usunąć wybraną aplikacje oraz aktualizować lub
wyczyścić listę opublikowanych aplikacji, wyświetlaną na stronie głównej EvoNet.

1.4 Zarządzanie licencjami Asix4www i rezerwacja licencji
Informacje o aktywnych w danej chwili licencjach Asix4www można wyświetlić w przeglądarce wpisując
adres http://<ADRES_SERWERA>/EvoNet/clientsinfo.aspx lub korzystając z okna konfiguratora usługi
licencyjnej na serwerze.
Okno konfiguratora usługi licencyjnej można wywołać na serwerze w Asix.Evo z menu Narzędzia >
Ustawienia usługi licencyjnej AsixServices.
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Rys. Konfigurator usługi licencyjnej AsixSevices – Podgląd aktywnych klientów.

Okno to pozwala w pierwszej zakładce podejrzeć wszystkie aktywne w danym momencie licencje WWW
oraz uzyskać informacje szczegółowe między innymi o tym, kto i z jakiego komputera z nich korzysta,
jakiego rodzaju jest to klient, jaki typ licencji posiada (Pro lub Lite).

Rys. Konfigurator usługi licencyjnej AsixSevices – Rezerwacja licencji WWW.

W drugiej zakładce okna można zarządzać rezerwacjami licencji Asix4www. Aby skonfigurować
rezerwacje licencji dla wskazanego komputera, należy dodać nowy wiersz w tabeli, podając odpowiednie
adresy komputera klienta. Można też dodać aktualnie połączonego klienta z pierwszej zakładki za
pomocą przycisku Dodaj do zarezerwowanych. Jeżeli w danym wierszu mamy zaznaczoną opcję
Rezerwacja licencji, to dla danego klienta zawsze będzie zarezerwowana spośród dostępnych jedna
licencja wybranego typu Pro lub Lite i unikniemy w ten sposób ryzyka, że braknie dla niego wolnych
licencji. Spowoduje to jednak, że taka licencja nie będzie dostępna dla innych klientów, nawet gdy klient
10

Asix.Evo
z rezerwacją nie używa jej w danej chwili. Poniżej tabeli znajduje się pole umożliwiające wybór sposobu
traktowania klientów WWW spoza listy:
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a)

'Brak restrykcji' - oznacza, że dowolny klient, którego nie ma na liście, będzie mógł się podłączyć i
zająć licencję - o ile jakaś jest dostępna;

b)

'Odmowa dostępu' - oznacza, że żaden klient, którego nie ma na liście, nie będzie mógł
skorzystać z żadnej licencji WWW - nawet jeżeli jeszcze są one dostępne. Ci klienci z listy, którzy
mają zaznaczoną opcję Rezerwacja licencji, mają zawsze zagwarantowaną licencję, a pozostali na
liście korzystają z puli dostępnych pozostałych licencji;

c)

'Tylko tryb ’Lite’' - oznacza, że klienci spoza listy będą mogli się połączyć tylko w trybie licencji
Lite.

Aplikacje WWW

2 Aplikacje WWW HTML5 w technologii VirtualUI
Oprogramowanie VirtualUI jest usługą systemu Windows, która pozwala uruchamiać specjalnie
przystosowane do tego celu aplikacje w taki sposób, że jako procesy fizycznie działają na serwerze, ale
ich interfejs (GUI) jest dostępny zdalnie poprzez przeglądarki internetowe. Wewnątrz okna przeglądarki
można pracować z oknami aplikacji, tak jakby były to zwykłe okna uruchamiane lokalnie na komputerze.
Główne różnice pomiędzy zwykła stacjonarną aplikacją a aplikacją uruchamianą zdalnie w przeglądarce
poprzez VirtualUI polegają na tym, że trochę inaczej wyglądają operacje interaktywnego wyboru, odczytu
i zapisu plików oraz drukowania. Ponieważ aplikacja fizycznie pracuje na serwerze a nie na komputerze
klienta przeglądarkowego, to wszelkie operacje plikowe odbywają się za pośrednictwem przeglądarki i
polegają na pobieraniu (download) lub wgrywaniu (upload) plików na serwer. Ten sposób uruchamiania
aplikacji powoduje dodatkowo, że serwer, na którym ma pracować usługa VirtualUI, musi spełniać
pewne minimalne wymagania wydajnościowe w zakresie dostępnej pamięci RAM - jak liczby rdzeni CPU i
zależą one głównie od maksymalnej liczby równocześnie pracujących zdalnie klientów przeglądarkowych.
Bezpiecznie jest założyć, że wymagania te są zbliżone do wymagań, jakie postawilibyśmy komputerowi
przeznaczonemu na serwer zdalnych sesji RDP uruchamiających aplikacje terminalowe Asix.Evo, czyli
minimum 1 lub nawet 2GB pamięci RAM oraz 1 lub dwa rdzenie CPU na pojedynczą zdalna sesję. W razie
konieczności można zainstalować usługę Virtual UI na kilku serwerach i skonfigurować tak, aby
dokonywała balansowania obciążeń serwerów, czyli automatycznie decydowała, na którym z dostępnych
serwerów uruchamiać procesy nowych klientów.

2.1 Przygotowanie i publikowanie aplikacji VirtualUI na serwerze
Aby możliwe było opublikowanie aplikacji Asix.Evo, należy wcześniej zainstalować na komputerze,
mającym pełnić rolę serwera, oprogramowanie Thinfinity VirtualUI firmy Cybele Software oraz zakupić
odpowiednią licencję, zależnie od liczby równoczesnych klientów WWW lub aktywować okresową
licencję demonstracyjną.
Po zainstalowaniu oprogramowania VirtualUI można dokonać niezbędnych ustawień za pomocą
narzędzia Thinfinity VirtualUI Server Manager. Pozwala ono zdefiniować port, na którym będzie dostępna
usługa (domyślnie 6580), wybrać tryb HTTPlub HTTPS, aktywować licencje i zarządzać opublikowanymi
aplikacjami, a także skonfigurować użytkowników, prawa dostępu i uprawnienia. Zalecamy utworzenie w
systemie Windows specjalnego osobnego użytkownika z uprawnieniami Administratora i
skonfigurowanie go jako głównego użytkownika usługi VirtualUI.
W Asix.Evo publikować można tylko stanowiska Asix.Evo typu ”Terminal” lub „Terminal WWW”, więc
należy się upewnić przed publikowaniem, czy posiadamy przynajmniej jedno takie zdefiniowane w
aplikacji. Jeżeli nie posiadamy stanowiska typu „Terminal” lub „Terminal WWW”, to należy takie
utworzyć i skonfigurować mu niezbędne startowe okna, startowe bazy definicji zmiennych, w
niezbędnych kanałach i archiwach ustawić drajwery Network, a w systemie alarmów nadać rolę
terminala.
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Kolejnym krokiem jest opublikowanie aplikacji. Do publikacji aplikacji używana jest komenda Publikuj
VirtualUI… z menu Plik, która spowoduje pojawienie się okna publikowania.

Rys. Okno publikowania aplikacji WWW na VirtualUI.

W oknie publikowania niezbędne jest wybranie nazwy terminala spośród dostępnych w aplikacji
stanowisk typu „Terminal” lub „Terminal WWW” oraz podanie nazwy publikowanej aplikacji.
Po skonfigurowaniu powyższych opcji można dokonać właściwej publikacji aplikacji poprzez wciśnięcie
przycisku Publikuj…. Publikowanie aplikacji w usłudze VirtualUI wymaga uprawnień administracyjnych do
komputera, więc pojawi się odpowiedni monit systemowy, umożliwiający potwierdzenie takich
uprawnień.
Po udanym opublikowaniu powinniśmy otrzymać na koniec okienko z propozycją testowego
uruchomienia aplikacji w przeglądarce.

2.2 Uruchomienie aplikacji VirtualUI w przeglądarce
Do uruchomienia aplikacji Asix.Evo w wersji WWW opublikowanej za pośrednictwem VirtualUI
wymagana jest dowolna przeglądarka, obsługująca HTML5 i pracująca na dowolnym systemie
operacyjnym.
Uruchamiamy stronę główną Asixa.Evo z danego serwera, wpisując w przeglądarce Internet Explorer
adres http://<ADRES_SERWERA>:<PORT>, gdzie <ADRES_SERWERA> jest fizycznym adresem IP lub
nazwą serwera, na którym opublikowano aplikację, a <PORT> numerem portu usługi VirtualUI. W
przeglądarce wyświetli się strona główna usługi, zawierająca ikonki opublikowanych aplikacji. Po
kliknięciu w jedną z ikonek załaduje się wewnątrz przeglądarki wybrana aplikacja.
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Rys. Okno strony głównej serwera aplikacji przeglądarkowych VirtualUI.

2.3 Zarządzanie opublikowanymi aplikacjami VirtualUI
Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami Asix.Evo w usłudze VirtualUI można wywołać w Asix.Evo z
menu Plik > Zarządzaj opublikowanymi aplikacjami VirtualUI.
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Rys. Okno zarządzania opublikowanymi aplikacjami VirtualUI.

Okno pozwala przeglądać opublikowane aplikacje, usunąć wybraną aplikacje oraz uruchomić menadżera
serwera VirtualUI.
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