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Ciele praktického cvičenia 

Praktické cvičenie vás prevedie základnými krokmi vytvorenia .NET aplikácie a jej nasadenia do 

dátového centra Windows Azure. 

 Po dokončení cvičenia získate znalosti z týchto oblastí: 

 Vytvorenie webovej ASP.NET aplikácie určenej pre cloud 

 Konfigurácia aplikácie pred nasadením do dátového centra Windows Azure 

 Nasadenie aplikácie do dátového centra Windows Azure 
 

Stručný popis 

Windows Azure umožňuje prevádzkovať  aplikácie v dátových centrách pri využití ich 

škálovateľnosti a elasticity. Aplikácia postavená na používaných technológiach, ktorá akceptuje 

špecifiká Windows Azure (predovšetkým spôsob perzistentného ukladania dát) má otvorenú 

cestu do cloudu. Distribučný balíček zložený z požadovaných konfiguračných nastavení  a 

skompilovanej aplikácie poskytne dátovému centru dostatok informácií o tom, akú aplikáciu, v 

ako nastavenom virtuálnom “stroji” a v akom počte inštancií (virtuálnych počítačov) 

prevádzkovať.   

Prostredie Visual Studia (alebo bezplatného nástroja Visual Web Developer Express) ponúka 

intuitívny a na asistentoch založený vývoj pre Windows Azure. Sada Windows Azure Tools 

rozširuje rozhranie tohto vývojárskeho nástroja hlavne o vizuálne editory konfigurácie cloudovej 

aplikácie a asistenta pre publikovanie do Windows Azure.  

Predpoklady zvládnutia praktického cvičenia  

 Základné znalosti webového vývoja v ASP.NET 

 Visual Studio 2010  ale Visual Web Developer Express 2010 

 Windows Azure Tools z balíčka Windows Azure SDK  
 

Viac informácií 

Príručka “Technický popis Windows Azure Platform” 

Scenár 

V praktickom cvičení vytvoríte jednoduchú webovú ASP.NET aplikáciu, ktorú najskôr nasadíte do 

lokálneho emulátora cloudu a potom do Windows Azure. 

Predpokladaný čas potrebný pre dokončenie praktického cvičenia 

30 minút 

Pomôcky 

 Windows Azure Platform Training Kit  

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/try
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-web-developer-express
http://www.microsoft.com/windowsazure/sdk/
http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=413E88F8-5966-4A83-B309-53B7B77EDF78&displaylang=en


Cvičenie č.1: Vytvorenie ASP.NET aplikácie pre Windows Azure 

Pri tvorbe aplikácie pre cloud sa musíte rozhodnúť, akým vhodným scenárom “zaúkolujete” 
dátové centrum, aby vyhovelo potrebám vašej aplikácie. Centrálny automatizovaný proces 
dátového centra nazvaný Fabric Controller pripravuje požadované prostredie pre prevádzku 
aplikácií podľa informácií získaných z konfiguračného súboru aplikácie. Základným údajom, ktorý 
tu nájde je rola aplikácie. V súčasnosti Windows Azure podporuje tieto role: 

- Webová rola – “zbalená” zložka súborov, ktorá sa v dátovom centre rozbalí do adresára a 
Internet Information Server (IIS) nad ním vytvorí webový sajt. Rola je vhodná pre aplikácie, 
ktoré sprístupňujú svoje funkcie cez HTTP protokol, prevažne vhodná teda pre webové 
servery a webové aplikácie. 

- Worker rola – “zbalená” zložka súborov, ktorá sa rozbalí do adresára a spustí sa z nej 
ľubovoľný kód. Rola je vhodná pre aplikácie, ktoré vykonávajú spracovanie na pozadí, majú 
rôzne výpočtové funkcie alebo ide o webové aplikácie, ktoré je potrebné prevádzkovať na 
inom webovom serveri ako IIS. 

- VM rola – “zbalený” VHD súbor (súbor virtuálneho disku) pre technológiu Hyper-V 
prevádzkovanú na OS Windows Server 2008, z ktorého sa vytvorí virtuálny počítač. Rola je 
vhodná pre výnimočné situácie, kedy je napr. potrebné nainštalovať aplikáciu, ktorej 
inštalačný proces sa nedá automatizovať.  

V našom príklade vytvoríme jednoduchú webovú aplikáciu postavenú na technológii ASP.NET, 
preto sa zameriame na webovú rolu, jej lokálne ladenie a nasadenie do cloudu.   

 

Úloha č.1: Vytvorenie projektu webovej aplikácie pre Windows Azure 

1. Spustite Visual Studio 2010 alebo Visual Web Developer 2010 Express s právami administrátora. 
Stlačte pravé tlačidlo myši nad programom Visual Studio/Visual Web Developer a z 
kontextového menu vyberte “Run as administrator”. 

Poznámka: Lokálny emulátor Windows Azure, ktorý vám umožní lokálne simulovať cloud, 
vyžaduje, aby bolo Visual Studio spúšťané s právami administrátora.  

2. Cez menu File/New vyberte submenu Project. 
3. V dialógovom okne “New Project” v paneli “Installed Templates” vyberte strom 

“Visual_C#/Cloud”. 

Poznámka: .NET aplikácie môžete samozrejme vytvárať aj v jazyku Visual Basic a iných .NET 
jazykoch. 

4. Vyberte z ponuky šablón „Windows Azure Project”, zmeňte prípadne položku “Location”, v 
ktorej špecifikujete umiestnenie súborov projektu na lokálnom disku.  Váš dialóg “New Project” 
bude mať približne takúto podobu: 



 

Potvrďte tlačidlo OK. 

5. V dialógu “New Windows Azure Project” vyberte ASP.NET Web Role, a kliknutím na symbol “>” 
presuňte rolu medzi role vybrané pre aktuálny projekt.  

 



 

Týmto krokom pridáte webovú rolu do vytváraného riešenia typu Windows Azure. Webová rola 
poskytuje prostredie pre prevádzku webových sajtov a aplikácií na infraštruktúre Internet 
Information Services 7. Potvrďte tlačidlo OK. 

 

Úloha č.2: Jednoduchá úprava webovej aplikácie pre Windows Azure 

1. Použitá šablóna Visual Studia vygeneruje nielen vzorový projekt webovej aplikácie, ale aj k nemu 
naviazaný “cloud” projekt. Urobte jednoduchú úpravu webovej aplikácie, aby ste preskúmali 
základnú štruktúru webovej aplikácie a pritom sa presvedčili o tom, že “tradičné” webové 
aplikácie a webové aplikácie určené pre Windows Azure sú si veľmi podobné. V nasledujúcich 
krokoch upravíte text  prednastavenej aplikačnej stránky “Default.aspx”. Prepnite sa v Visual 
Studiu do okna “Solution Explorer”. (V prípade, ak nie je okno Solution Explorer zobrazené, 
vyberte menu  “View/ Solution Explorer”.)  

2. Rozbaľte strom projektu “WebRole1” a dvojklikom otvorte stránku “Default.aspx”. Vložte na 
stránku (napr. po ukončení bloku “<h2>…</h2>”) nasledujúci kód: 

<p>Moja prvotina pre Windows Azure!</p> 

3. Uložte stránku “Default.aspx” cez menu “File/Save Default.aspx” alebo cez ikonu “diskety” v lište 
nástrojov. 

4. Skôr ako spustíte upravenú webovú aplikáciu, preskúmajte časť riešenia, ktoré určuje 
konfiguráciu nasadenia do cloudu. Visual Studio vytvorilo automaticky dva súbory  
ServiceDefinition.csdef and ServiceConfiguration.cscfg. Súbor s príponou “.csdef” je definičným 
súborom pre nasadenie aplikácie do cloudu. Súbor s príponou “.cscfg” je konfiguračným 
súborom nasadenia aplikácie do cloudu. Pri zjednodušenom pohľade na význam týchto dvoch 
súborov obsahuje “csdef” súbor metadáta používané Windows Azure pri hostovaní vašej 
aplikácie v dátovom centre (napr. informáciu o tom, ktoré role vaša aplikácia obsahuje). Naproti 
tomu súbor “cscfg” poskytuje dátovému centru informácie o počte potrebných inštancií 
(virtuálnych počítačov) pre každú rolu.  

Poznámka: Počas prvých testovaní aplikácie priamo v dátovom centre je ekonomicky 
výhodnejšie zmeniť nastavenie veľkosti virtuálneho počítača, do ktorého bude vaša aplikácia 
nasadená, na “Extra Small”. Virtuálny počítač “Extra small” má výrazne nižšiu sadzbu poplatkov v 
porovnaní s inými konfiguráciami, takže pre proces “kódovania” a testovania prvých “betaverzií” 
aplikácií vám umožní redukovať náklady. Zmenu nastavenia veľkosti virtuálneho počítača 
môžete vykonať v definičnom súbore “csdef” zmenou atribútu “vmsize” elementu “WebRole”: 

<WebRole name="WebRole1" vmsize="ExtraSmall">  

Ak neurčíte veľkosť virtuálneho počítača, použije dátové centrum konfiguráciu “Small”. Viac 
informácií o nastaveniach v súboroch typu “csdef” a “cscfg” nájdete v článku Configuring the 
Windows Azure Application with Visual Studio. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee405486.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee405486.aspx


5. Skompilujte a spustite aplikáciu cez menu “Debug/ Start Without Debugging”. Ak sa nevyskytnú 
žiadne chyby pri kompilácii alebo v konfigurácii vývojárskeho počítača, aplikácia sa spustí v 
lokálnom vývojovom prostredí spravovaná lokálnym emulátorom Windows Azure.  

 

      6.   Zatvorte okno webovej stránky, čím ukončíte beh webovej aplikácie. 

 

Cvičenie č.2: Lokálne ladenie aplikácie pre Windows  Azure 

 

Skôr ako nasadíte aplikáciu do dátového centra, máte možnosť odladiť ju v lokálnom simulátore cloudu. 

(Treba samozrejme brať do úvahy, že tento lokálny Compute Emulator nedokáže nasimulovať portfólio a 

výkon všetkých služieb dátového centra, spúšťa inštancie v móde administrátora atď.)   

Úloha č.1: Lokálne ladenie aplikácie použitím Windows Azure Compute Emulator-a 

1. Cez okno Solution Explorer otvorte v projekte WebRole1 dvojklikom kód súboru WebRole.cs. 
2. Zobrazte pravým tlačidlom myši nad nasledujúcim riadkom kontextové menu a vyberte z neho 

menu “Breakpoint/Insert Breakpoint”: 

return base.OnStart();  

3. Stlačte kláves F5 pre spustenie “debugger-a” v  Visual Studiu. Po naštartovaní browsera sa beh 
aplikácie zastaví na riadku s „breakpointom“. Spúšťanie aplikácie v lokálnom emulátore vám 
umožňuje použiť bežný spôsob ladenia použitím prostriedkov Visual Studia.  



Poznámka: Pre zistenie toho, čo sa deje na úrovni cloud inštancie treba využiť rozhranie 
Compute Emulator-a, ktorý sa naštartuje automaticky pri ladení projektu typu Windows Azure. 
(Ak budete chcieť naštartovať emulátor mimo Visual Studia, postupujte cez Windows menu  
“Start/All Programs/Windows Azure SDK/Compute Emulator”. Ikona Windows Azure sa zobrazí 
v notifikačnej oblasti taskbaru Windows.) 

4. Opäť potvrďte F5, aby spúšťanie aplikácie pokračovalo. 
5. Potvrďte pravé tlačidlo myši nad ikonou Windows Azure v notifikačnej oblasti taskbaru 

Windows a vyberte Show Compute Emulator UI.  

 

 

6. V zobrazenom okne “compute emulator-a” rozbaľte uzol  Service Deployments . Všimnite si, že 
strom nasadenia korešponduje s cloud nastavením vašej aplikácie (počet inštancii, detaily 
služby). Po kliknutí na inštanciu v strome sa zobrazí náhľad na výpis diagnostických informácií z 
konzoly aplikácie v rámci inštancie.  

 

 



 

Keďže sme v ladení aplikácie pokračovali za volanie “base.OnStart();”,  potvrdením F5 v Visual 
Studiu, zobrazilI sa diagnostické správy: 

[runtime] Role entrypoint . COMPLETED OnStart()  

[runtime] Role entrypoint . CALLING Run()  

         7.  Potvrďte pre ukončenie ladenia v Visual Studiu menu “Debug/ Stop Debugging”.  

               Zatvorte aj okno “Windows Azure Compute Emulator”. 

Poznámka: Webová rola aplikácie je zdedená z triedy RoleEntryPoint, ktorá obsahuje metódy 
OnStart(), OnStop() a Run(). Všetky tri metódy môžete prekryť podľa potreby vašej aplikácie. 
Viac informácií o RoleEntryPoint nájdete v dokumente Overview of Building an Application that 
Runs in a Hosted Service. 

 

Cvičenie č.3: Nasadenie aplikácie na Windows Azure 

Možnosť odskúšať si/prevádzkovať aplikácie v dátovom centre Windows Azure je dnes dostupná 

prakticky v každej krajine: 

- V krajinách s komerčne dostupnými službami Windows Azure je možné vyvíjať pre cloud bez 

ďalších nákladov v rámci MSDN predplatného k Visual Studiu alebo v rámci benefitov 

programu BizSpark pre začínajúce softvérové firmy. Pre produkčnú prevádzku aplikácií v 

cloude je samozrejme dostupná široká paleta predplatného Azure – od spôsobu “zaplať 

koľko spotrebuješ” po balíky s predplatenými zdrojmi v zvýhodnenenj sadzbe 

- V krajinách, v ktorých sa komerčné uvedenie pripravuje, sú dostupné 30-dňové Azure účty 

alebo 24-hodinový prístup do dátového centra cez rozhranie Azure Freemium 

V nasledujúcich úlohách si ukážeme ako postupovať pri nasadení aplikácie do dátového centra cloudu v 

dvoch najpoužívanejších spôsoboch prístupu.     

 

Úloha č.1: Nasadenie aplikácie cez Windows Azure portál “windows.azure.com”  

(Postup platí pre krajiny s komerčne dostupnými službami Windows Azure a pre prístup použitím 30-
dňového Azure účtu “Azure Pass”.)  

1. Lokálne odladenú aplikáciu pre cloud je potrebné zbaliť do distribučného balíčka tak, aby dátové 
centrum po jeho prevzatí  a rozbalení malo k dispozícii Visual Studiom skompilovanú aplikáciu 
a konfiguračný predpis prevádzky v dátovom centre. Distribučný balík vytvorte v Visual Studiu 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg433030.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg433030.aspx
http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/subscription/
http://www.microsoft.com/slovakia/bizspark/prehlad.aspx


cez panel Solution Explorer. Pravým tlačidlom myši nad názvom projektu (napr. 
WindowsAzureProject1) zobrazte kontextové menu a vyberte z neho položku “Publish…”. 

2. V dialógu “Deploy Windows Azure project” vyberte “Create Service Package Only” a potvrďte 
OK.  

 

3. Po úspešnej kompilácii otvorí Visual Studio priečinok na disku s dvomi súbormi vytvorenými pre 
proces publikovania. Jedným je “ServiceConfiguration.cscfg” (, ktorý sme popísali na začiatku 
tohto dokumentu) a druhým je “<NazovVashoProjektu>.cspkg” (čiže napr. 
WindowsAzureProject1.cspkg), ktorý obsahuje definíciu služby, binárne súbory aplikácie a ďalšie 
položky nasadzované ako súčasť aplikácie. Zaznačte si cestu k súborom “cscfg” a “cspkg”, budete 
ju potrebovať pri nasadzovaní aplikácie cez Windows Azure management portál. 

4. Prihláste sa na Windows Azure Management portál použitím LiveID vášho Azure predplatného 
alebo prístupu “Azure Pass”. Windows Azure Management portál je dostupný na URL adrese 
http://windows.azure.com  a je miestom správy vašich služieb prevádzkovaných v cloude. 

5. V ľavom dolnom menu portálu vyberte “Hosted Services, Storage Accounts & CDN”. 
6. Zo zobrazenej ponuky horného “toolbar” menu vyberte “New Hosted Service”. 
7. Vyberte Azure predplatné (“subscription”), ktoré chcete použiť pre aplikáciu. 

Poznámka: K jednému Windows LiveID účtu môžete mať naviazaných viac predplatných Azure 
služieb. 

http://windows.azure.com/


8. Zadajte názov aplikácie, ktorý bude identifikovať Azure služby používané aplikáciou v rámci 
zvoleného predplatného. 

9. Zadajte URL vašej aplikácie. Windows Azure management portál skontroluje, či je URL adresa 
jedinečná v rámci dátových centier Windows Azure (a či ju už niekto nepoužíva). 

10. Vyberte z ponuky región dátového centra, do ktorého chcete aplikáciu nasadiť.  
11. Vyberte voľbu “Deploy to stage environment”, aby sa aplikácia nainštalovala do dátového 

centra v konfigurácii vhodnej na jej testovanie. 
12. Uistite sa, že ste vybrali aj možnosť “Start after successful deployment”, aby sa aplikácia 

naštartovala hneď po nasadení distribučného balíčka. 
13. Dajte balíčku nasadenia názov, aby ste neskôr ľahšie identifikovali aká verzia aplikácie beží v 

cloude. 
14. Pri položke “Package location” kliknite na zodpovedajúce tlačidlo “Browse Locally…” , prejdite 

do priečinka na lokálnom disku, v ktorom máte súbor “<NazovVashoProjektu>.cspkg” a vyberte 
ho. 

15. Pri položke “Configuration file” kliknite na zodpovedajúce tlačidlo “Browse Locally…” , prejdite 
do priečinka na lokálnom disku, v ktorom máte súbor “ServiceConfiguration.cscfg” a vyberte ho. 

 

16. Potvrďte OK. Zobrazí sa upozornenie, že aplikáciu chcete spustiť iba v jednej inštancii 
(virtuálnom počítači), tak ako je prednastavené v definované v súbore 
“ServiceConfiguration.cscfg”. Pre účely jednoduchej ukážky to nie je problém, pri prevádzke 
produkčnej aplikácie by vzniklo riziko pri zaručení dostupnosti aplikácie 24x7. Potvrďte tlačidlo 
“Yes”.  



17. Stav procesu nasadenia môžete monitorovať na Windows Azure management portále v sekcii 
Hosted Services . Keďže aplikáciu nasadzujete do “staging” prostredia určeného na testovanie, 
URL adresa aplikácie bude vo formáte “http://<guid>.cloudapp.net”. DNS názov (URL adresu) 
nájdete po kliknutí na názov nasadenia na Windows Azure management portále v pravom 
paneli. (Musíte pritom rozbaliť uzol Hosted Service). Keď sa proces nasadenia dostane do stavu 
“Ready”, môžete aplikáciu spustiť z dátového centra zadaním DNS mena (URL adresy) do 
internetového prehliadača, alebo priamo “kliknúť” na adresu v položke “DNS name” v pravom 
paneli portálu. 

 

 

Poznámka: Aplikáciu ste sprevádzkovali v “staging” prostredí a je dostupná cez URL adresu 
založenú na jedinečnom identifikátore (GUID) . Podobným postupom by ste ju mohli nasadiť 
priamo do produkčného prostredia. Výsledkom nasadenia do produkčného prostredia je 
dostupnosť vašej aplikácie pod URL adresou, ktorú ste si zvolili v kroku 9. 

Na Windows Azure Management portále si všimnite, že po výbere nasadenia v strome služby, 
môžete cez horné menu zastaviť a naštartovať aplikačné služby, odstrániť a “upgradovať 
nasadenie aplikácie v dátovom centre. 



Upozornenie: 

Ak ste aplikáciu nasadili do dátového centra Windows Azure, vždy berte na zreteľ, že 

nasadená aplikácia, či už je spustená alebo nie, je spoplatňovaná v rámci vášho Azure 

predplatného. Preto je dôležité, aby ste nepotrebné nasadenia aplikácie vždy z portálu 

odstránili. Prejdite do sekcie “Hosted Service”, vyberte nepotrebné nasadenie, zastavte jeho 

služby cez ikonu “Stop” v hornej nástrojovej lište a potom ho odstráňte cez ikonu “Delete”. Ak 

nepotrebné nasadenie neodstránite, alokuje definovaný počet virtuálnych serverov ( aj keď je 

beh aplikácie zastavený ), ktoré sa spoplatňujú podľa stanoveného predplatného Windows 

Azure.  

 

Úloha č.2: Nasadenie aplikácie cez rozhranie Azure Freemium.  

(Postup platí pre krajiny s dostupným rozhraním Azure Freemium.)  

1. Lokálne odladenú aplikáciu pre cloud je potrebné zbaliť do distribučného balíčka tak, aby dátové 
centrum po jeho prevzatí  a rozbalení malo k dispozícii Visual Studion skompilovanú aplikáciu 
a konfiguračný predpis prevádzky v dátovom centre. Distribučný balík vytvorte v Visual Studiu 
cez panel Solution Explorer. Pravým tlačidlom myši nad názvom projektu (napr. 
WindowsAzureProject1) zobrazte kontextové menu a vyberte z neho položku “Publish…”. 

2. V dialógu “Deploy Windows Azure project” vyberte “Create Service Package Only” a potvrďte 
OK.  

 



3. Po úspešnej kompilácii otvorí Visual Studio priečinok na disku s dvomi súbormi vytvorenými  
počas procesu publikovania. Jedným je “ServiceConfiguration.cscfg” (, ktorý sme popísali na 
začiatku tohto dokumentu) a druhým je “<NazovVashoProjektu>.cspkg” (čiže napr. 
“WindowsAzureProject1.cspkg”), ktorý obsahuje definíciu služby, binárne súbory aplikácie a 
ďalšie položky nasadzované ako súčasť aplikácie. Zaznačte si cestu k súborom “cscfg” a “cspkg”, 
budete ju potrebovať pri nasadzovaní aplikácie cez rozhranie Azure Freemium. 

4. Vytvorte si účet na webe hostujúcom rozhranie Azure Freemium a prihláste sa ním. Pre 
Slovensko je hostujúcim webom Azure Freemium  www.aspnet.sk, pre Českú republiku je to 
www.netstudent.cz.  

5. Po prihlásení na web hostujúci Azure Freemium prejdite na stránku Azure Freemium. Pre 
Slovensko je na adrese http://www.aspnet.sk/Azure.aspx , pre Českú republiku je na adrese 
http://www.netstudent.cz/Azure.aspx . 

6. Potvrďte tlačidlo “Rezervovať prostredie Azure”. 
7. V okne s informáciami o tom, aké zdroje a v ktorom dátovom centre vám budú na 24 hodín 

alokované, potvrďte tlačidlo “Ďalej”. 
8. V okne monitorujúcom stav vášho dočasného prístupu na Windows Azure si všimnite 

predgenerovanú URL adresu vašej aplikácie pre jej dostupnosť z internetu. Potvrďte tlačidlo 
“Nasadiť aplikáciu”. 

9. Pri položke “Balíček” kliknite na zodpovedajúcu ikonu “…”, prejdite do priečinka na lokálnom 
disku, v ktorom máte súbor “<NazovVashoProjektu>.cspkg” a vyberte ho. 

10. Pri položke “Konfiguračný súbor” kliknite na zodpovedajúcu ikonu “…” , prejdite do priečinka na 
lokálnom disku, v ktorom máte súbor “ServiceConfiguration.cscfg” a vyberte ho. 

11. Potvrďte tlačidlo “Nasadiť”.  Keď sa process nasadenia dostane do stavu “Ready”, môžete 
aplikáciu spustiť z dátového centra zadaním predgenerovanej URL adresy vašej aplikácie do 
internetového prehliadača. 

  

 

http://www.aspnet.sk/
http://www.netstudent.cz/
http://www.aspnet.sk/Azure.aspx
http://www.netstudent.cz/Azure.aspx


Poznámka: Služba Azure Freemium je určená hlavne na výukové účely. Aplikácie nasadené do 

cloudu cez túto službu bežia v tom istom dátovom centre,  v ktorom štandardne bežia 

produkčné Azure aplikácie. Keď od rezervovania prostredia Azure Freemium uplynie 24 hodín, 

môžete vždy vzápätí požiadať o nový celodenný prístup. Založenie bezplatného 24 hodinového 

účtu do Azure Freemium zaberie cca 15 minút. 

 

 

Súhrn 

V tomto praktickom cvičení ste si vyskúšali postup vytvorenia webovej aplikácie, ktorú ste po 
jednoduchom odladení vzápätí nasadili do dátového centra. Aplikáciu ste zabalili s konfiguráciou 
webovej role, čo znamená, že po jej nasadení sa spojazdní vo virtuálnom počítači dátového centra pod 
webovým serverom Internet Information Services.  Webová rola je pri komplikovanejších aplikáciach 
vykonávajúcich náročnejšie úlohy na pozadí používaná ako používateľské rozhranie. Na spracovanie 
náročnejších procesov na pozadí ponúka Windows Azure rolu “worker”. 

 

 


