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Ciele praktického cvičenia 

Praktické cvičenie vás prevedie základnými krokmi vytvorenia PHP aplikácie pre Windows Azure 

pomocou nástrojov Windows Azure pre Eclipse. 

 Po dokončení cvičenia získate znalosti z týchto oblastí: 

 Príprava prostredia pre vývoj aplikácií pre Windows Azure v PHP 

 Vytvorenie webového projektu Windows Azure PHP 

 Nasadenie aplikácie do lokál. emulátora cloudu a 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.   

PHP vývojar používajúci prostredie Eclipse má možnosť jednoducho si rozšíriť Eclipse o doplnok 

Windows Azure Tools, ktorý 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 PHP 

 Windows 7 alebo Windows Vista 

 Java Development KIT 

 Eclipse edícia pre PHP vývojárov 

 Windows Azure SDK  
 

Viac informácií 

Príručka “Technický popis Windows Azure Platform” 

Scenár 

V praktickom cvičení vytvoríte jednoduchú webovú PHP aplikáciu, ktorú najskôr nasadíte do lokálneho 

emulátora cloudu a potom do dátového centra Windows Azure. 

Predpokladaný čas potrebný pre dokončenie praktického cvičenia 

30 minút 

Pomôcky 

 Windows Azure Platform Training Kit  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jdk5-jsp-142662.html
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-php-developers/heliosr
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=15658
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 prostredia pre vývoj aplikácii pre 

Windows Azure v PHP 

 

Úloha č.1: Inštalácia Eclipse edície pre PHP vývojárov 

1. Prejdite do ovládacieho panela Windows 7 (alebo Windows Vista) do časti Programy. 
2. Vyberte “Zapnúť/vypnúť vlastnosti Windows” (“Turn Windows Features On or Off”). 
3. Aktivujte (“zaškrtnite”) nasledujúce vlastnosti: 

- Strom Internet Information Services s položkami “IIS Management Console”, “.NET 
Extensibility”, “ASP.NET”, “CGI”, “ISAPI Extensions”, “ISAPI Filters” 

- Strom Microsoft .NET Framework 3.5.1 s položkou “Windows  Communication 
Foundation HTTP Activation”  

4. V okne Windows Features potvrďte OK. 
5. Nainštalujte najnovší Java Development KIT   (aktuálne JDK 5.0 Update 22 pre Windows) 
6. Nainštalujte Eclipse edíciu pre PHP vývojárov. 

 

Úloha č.2: Rozšírenie Eclipse o nástroje pre vývoj aplikácií pre Windows Azure 

1. Rozšírenia pre Eclipse (s názvom Windows Azure Tools), ktoré vám umožnia vytvárať aplikačné 

balíčky pre Windows Azure, sú dostupné iba cez “Eclipse update”. Spustite Eclipse a cez menu 

“Help/Install New Software” vyberte v sekcii “Available Software” tlačidlo “Add”. 

2. V zobrazenom dialógovom okne zadajte do položky “Location” adresu 

http://www.windowsazure4e.org/update (, čo je distribučná lokalita Azure nástrojov pre 

Eclipse).   

3. V položke “Name” zadefinujte názov lokality s rozšíreniami Eclipse, najlepšie jednoducho 

“Windows Azure Tools for Eclipse”.  

4. Po načítaní aktualizácie z lokality „windowsazure4e.org“ rozbaľte strom „PHP Development 

Tools for Windows Azure Platform“ a vyberte všetky dostupné položky - “Windows Azure PHP 

Development Toolkit”, “Windows Azure SDK for Java”, “Windows Azure Storage Explorer”. 

5. Potvrďte tlačidlo  “Next” a vzápätí akceptujte licenčné podmienky.  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jdk5-jsp-142662.html
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-php-developers/heliosr
http://www.windowsazure4e.org/update


 
 

6. Reštartujte Eclipse a otvorte zoznam rozšírení cez menu “Window/Open Perspective/Other”. 

7. Vyberte “Windows Azure PDT”. Do hlavného menu Eclipse pribudne menu “Windows Azure”. 

8. Pre úspešné doladenie Eclipse pre vývoj Azure aplikácií je potrebné urobiť ešte jednu 

kozmetickú zmenu spôsobenú tým, že ZendDebugger používa implicitne port 10000, ktorý je 

zároveň prednastaveným portom aj pre službu úložiska Windows Azure. Zmeňte prednastavený 

port ZendDebugger-a cez menu “Windows/Preferences/PHP/Debug/Installed Debuggers”. 

9. Lokálny emulátor Windows Azure pridajte do PHP prostredia nainštalovaním Windows Azure 

SDK . (Ako si neskôr v časti venovanej vývoju Azure aplikácie v PHP popíšeme, na aplikačný 

prístup k službám Windows Azure z PHP kódu je potrebná aj sada rozširujúcich modulov pre PHP 

- Windows Azure SDK for PHP Developers.) 

Cvičenie č.2: Vytvorenie web. projektu Windows Azure PHP 

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 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=15658
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=15658
http://phpazure.codeplex.com/


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 PHP, ktorá 
bude prevádzkovaná pod IIS pomocou FastCGI, preto sa zameriame na webovú rolu a jej 
nasadenie do cloudu.   

 

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

1. Naštartujte Eclipse. 
2. Vytvorte pri štarte novú pracovnú zložku pre Eclipse projekt, napr. s názvom “azureworkspace”. 
3. Zmeňte Eclipse perspektívu z PHP na PHP Windows Azure: 

- Prejdite do menu “Window/Open Perspective/Other…” 

 

- Z panela “Open Perspective” vyberte “PHP Windows Azure” (, v novších verziach 
“Windows Azure Tools” vyberte “Windows Azure PDT”).  



 

- Potvrďte tlačidlo OK. 

 

4. Pre vytvorenie nového projektu v perspektíve PHP Windows Azure vyberte menu 
“File/New/Windows Azure PHP project”. 

5.  Do položky “Project Name” zadajte názov projektu, napr. “AhojPHPAzure” a potvrďte tlačidlo 
“Next”. 

 

6. Zobrazí sa okno asistenta pre cloud konfiguráciu projektu: 
- Zadajte do položky “Role name” názov webovej role (napr. PrvyPHPAzureProjekt) tak, 

ako ju budete idetifikovať v dátovom centre.  
- Aplikácia nebude používať žiadne úložisko v cloude, preto v záložke “Data Storage 

Options” neaktivujte žiadne nastavenie. Rovnako pri prvom cvičnom projekte nemusíte 
nastavovať ani ďaľšie položky v konfigurácii projektu.  



 

 

7. Potvrďte tlačidlo “Finish” a Eclipse vygeneruje PHP projekt pre Windows Azure. 

 

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

1. V paneli PHP Explorer rozbaľte uzol AzurePHPAzure_PrvyPHPAzureProjekt a dvojklikom vyberte 
súbor “index.php”. 

2. Upravte obsah bloku “<h1>…</h1>” do nasledujúceho formy: 

<h1>Vitajte v svete cloud computingu!</h1> 

3. Uložte stránku “index.php” cez menu “File/Save” alebo cez ikonu “diskety” v lište nástrojov. 
4. Skôr ako spustíte upravenú webovú aplikáciu, preskúmajte časť riešenia v uzle AzurePHPAzure, 

ktoré určuje konfiguráciu nasadenia do cloudu. Eclipse vytvoril automaticky projektovú zložku 
AzurePHPAzure s dvomi súbormi  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. 

Vyberte v paneli PHP Explorer stránku “index.php” a spustite jej zobrazenie cez menu 
“Run/Run”. V zobrazenom okne “Run As” vyberte “PHP Windows Azure Page” a potvrďte OK. 

 

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


 Ak sa nevyskytnú žiadne chyby pri kompilácii alebo v konfigurácii vývojárskeho počítača, 
aplikácia sa spustí v lokálnom vývojovom prostredí spravovaná lokálnym emulátorom Windows 
Azure. 

 

 

Cvičenie č.3: Nasadenie PHP aplikácie do lokálneho emulátora 

cloudu. 

 

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: Nasadenie aplikácie do lokálneho Windows Azure Compute Emulator-a 

1. Skontrolujte a prípadne naštartuje lokálny Windows Azure Compute Emulator. V  lište 
spustených aplikácií Windows stlačte pravé tlačidlo myši nad ikonou Windows Azure a z 
kontextového menu vyberte “Start Compute Emulator”. 



 

 

2. Po naštartovaní emulátora v lište spustených aplikácií Windows stlačte pravé tlačidlo myši nad 
ikonou Windows Azure a z kontextového menu vyberte “Show Compute Emulator UI”.  

 

 

3. Všimnite si v rozhraní okna Windows Azure Compute Emulator, že uzol “Service Deployments” 
je prázdny, pretože sme do jeho prostredia nenasadili žiadnu cloud aplikáciu. 

 



 

4. Prepnite sa do okna Eclipse a prejdite do panela PHP Explorer. 
5. Z panela PHP Explorer vyberte projekt služby “AzurePHPAzure” alebo projekt webovej role 

“AzurePHPAzure_PrvyPHPAzureProjekt”. 
6. Z hlavného menu Eclipse vyberte “Windows Azure/Run Windows Azure PHP Project in 

Development Fabric”. 

 

Poznámka: “Development Fabric” je len iný názov lokálneho  emulátora cloudu. 

7. Otvorí sa okno prehliadača s URL adresou smerujúcou na preddefinovanú stránku projektu. V 
prípade, že aplikácia nemá nastavenú preddefinovanú stránku, doplňte stránku “index.php” do 
URL adresy (napr. http://127.0.0.1:81/index.php) a potvrďte aktualizáciu stránky. 

 

http://127.0.0.1:81/index.php


8. Prepnite sa do okna Windows Azure Compute Emulator-a a rozbaľte strom v ľavom paneli. Tak, 
ako je špecifikovane v súbore “ServiceConfiguration.cscfg”, zobrazí sa indikácia 1 spustenej 
inštancie webovej role. 

 

 

 

Cvičenie č.4: Nasadenie PHP aplikácie do dátového centra 

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 PHP 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. Prepnite sa do okna Eclipse a vyberte panel “PHP Explorer”. 
2. Z panela PHP Explorer vyberte projekt služby “AzurePHPAzure” alebo projekt webovej role 

“AzurePHPAzure_PrvyPHPAzureProjekt”. 

http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/subscription/
http://www.microsoft.com/slovakia/bizspark/prehlad.aspx


3. Prejdite cez menu “Windows Azure/Create Windows Azure Service Package for Windows 
Azure PHP Project” k vytvoreniu balíčka nasadenia aplikácie pre dátové centrum.  

 

4. Keďže beží Windows Azure Compute Emulator a projekt môže byť napojený do jeho prostredia , 
je potrebné ho zresetovať. Preto v nasledujúcom dialógu potvrďte tlačidlo “OK”. 

 

5. Počkajte, kým Eclipse vytvorí balíček nasadenia aplikácie  (, tzv “Service Package”). 
6. Spustí sa Windows Explorer s priečinkom, do ktorého Eclipse vytvoril nový priečinok 

“ServiceDefinition.csx” a súbory “AzurePHPAzure.cspkg” a “ServiceConfiguration.cscfg”.  

 



7. Zaznačte si cestu k súborom “cspkg” a “cscfg”, budete ju potrebovať pri nasadzovaní aplikácie 
cez Windows Azure management portál. 

8. 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. 

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

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

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

13. 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). 

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

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

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

cloude. 
18. 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. 

19. 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. 

 

http://windows.azure.com/


20. 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”.  

21. 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 13. 



22. 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. Prepnite sa do okna Eclipse a vyberte panel “PHP Explorer”. 
2. Z panela PHP Explorer vyberte projekt služby “AzurePHPAzure” alebo projekt webovej role 

“AzurePHPAzure_PrvyPHPAzureProjekt”. 
3. Prejdite cez menu “Windows Azure/Create Windows Azure Service Package for Windows 

Azure PHP Project” k vytvoreniu balíčka nasadenia aplikácie pre dátové centrum.  

 



4. Keďže beží Windows Azure Compute Emulator a projekt môže byť napojený do jeho prostredia , 
je potrebné ho zresetovať. Preto v nasledujúcom dialógu potvrďte tlačidlo “OK”. 

 

5. Počkajte, kým Eclipse vytvorí balíček nasadenia aplikácie  (, tzv. “Service Package”). 
6. Spustí sa Windows Explorer s priečinkom, do ktorého Eclipse vytvoril nový priečinok 

“ServiceDefinition.csx” a súbory “AzurePHPAzure.cspkg” a “ServiceConfiguration.cscfg”.  

 

7. Zaznačte si cestu k súborom “cspkg” a “cscfg”, budete ju potrebovať pri nasadzovaní aplikácie 
cez rozhranie Azure Freemium. 

8. 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.  

9. 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 . 

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

alokované, potvrďte tlačidlo “Ďalej”. 
12. 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”. 

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

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

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


15. 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. 

  

 

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 PHP webovej aplikácie, ktorú ste po 
jednoduchej zmene nasadili do lokálneho emulátora cloudu a následne 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, ktorý PHP aplikáciu 
spustí využitím technológie FastCGI.   

 


