
 Zorg dat je Visual Studio 2022 en Docker Desktop geïnstalleerd hebt.

Selecteer de container registry als bron voor je image.
Selecteer de image van de container registry als de image en image tag.
Stel de VCPU en RAM grootte in naargelang je noden.
Zet het netwerktype op None. De image zal namelijk geen publiek of privé IP-adres
nodig hebben.
In dit voorbeeld zullen we de Azure Container Instance triggeren met behulp van een
service principal. Je kan ook proberen om een managed identity te gebruiken, maar op
moment van schrijven wordt dit nog niet ondersteund.

Als je een service principal wil gebruiken om met de container instance te verbinden:
maak een app registration aan in de Azure Active Directory en voeg een client secret
toe om te gebruiken in de Logic App.
Als je een managed identity wil gebruiken: activeer de system-assigned managed
identity in de Azure Container Instance.

Gebruik de logic app designer om een recurrence trigger en een Start containers in a
container group actie toe te voegen.
Gebruik de service principal of managed identity om te verbinden met de container
instance.
Sla de logic app op.

1.

   2. Maak een .NET 6 C# console applicatie aan in Visual Studio 2022.

   3. Genereer een Docker-bestand door rechts te klikken op het project en Add > Docker
       Support te selecteren. Als je later nog bijkomende Nuget-pakketten of project
       dependencies wil toevoegen, moet je het Docker-bestand opnieuw genereren. Dit kan je
       doen door opnieuw Docker-support toe te voegen, of door het Docker-bestand manueel
       te wijzigen.

   4. Ga naar de Azure Portal en maak een Container Registry aan.

   5.Ga terug naar Visual Studio 2022 en publish je console applicatie naar de container
      registry. Visual Studio zal het Docker-bestand gebruiken om een Docker-image te
      bouwen en te pushen naar de container registry. 

   6. Gebruik de Azure Portal om een Container Instance aan te maken.

 
   7. Trigger de container instance handmatig en controleer de logs om zeker te zijn dat de
        image naar behoren werkt.

   8. Om de container instance met een Logic App in te plannen zullen we een service
       principal of managed identity nodig hebben. Zo kunnen we de container instance met de
       Logic App verbinden.

   9. Voeg de service principal of managed identity toe in het Access Control-gedeelte (IAM)
        van de container instance en geef het de Contributor-rol.

  10. Maak een Logic App aan.

   11. Proficiat! Je hebt net een background job in een container opgezet die met behulp van
         een timer geactiveerd wordt.
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