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Prehľad 

Toto praktické cvičenie sa zameriava na základné problémy pri inštalácii PHP na IIS 7 a  naznačuje 

techniky, ako problémy diagnostikovať a riešiť. 

Ciele 

V tomto praktickom cvičení sa naučíte ako: 

 Podchytiť základné podmienky pre vznik chýb 

 Poskytnúť presmerovanie pre základné HTTP stavové kódy 

 Diagnostikovať chyby na aplikačnej úrovni 

 Odsledovať a diagnostikovať náročnejšie chyby pomocou techniky Failed Request Tracing 

 Analyzovať súbory histórie 

 Zistiť, ktorá požiadavka “visí” analýzou priebehu spracovania požiadaviek 

Poznámka: Toto praktické cvičenie predpokladá, že jeho používateľ je znalý PHP programovania. 

 

Systémové požiadavky 

 Windows Server® 2008, Windows Vista® SP1 alebo Windows 7.  

 PHP for Windows (“non-thread safe” edícia) 

 IIS 7.0 Administration Pack s nasledujúcimi službami rolí: 

◦ CGI 

◦ Tracing 

 Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Installer 4.5  

 Microsoft® SQL Server® Express 2008 

 PHP použité cez FastCGI  

Poznámka: Toto praktické cvičenie vychádza z kompletu PHP on Windows Traning KIT, ktorý si môžete 

prevziať na adrese 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c8498c9b-a85a-

4afa-90c0-593d0e4850cb . Po prevzatí rozbaľte tento komplet na disk Vášho počítača, aby ste mali 

k dispozícii zdrojový kód a príklady referencované v tomto praktickom cvičení. 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c8498c9b-a85a-4afa-90c0-593d0e4850cb
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c8498c9b-a85a-4afa-90c0-593d0e4850cb
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Cvičenia 

1. Spracovanie chýb 

2. Preverenie požiadaviek na zistenie chýb 
 

Predpokladaný čas na dokončenie tohto praktického cvičenia: 60 minút. 
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Cvic enie 1: Spracovanie chý b 

Chyby vypisované PHP často neposkytujú dostatok informácií na ich diagnostikovanie.  Príkladom je 

chyba “404 Not Found”, pri ktorej je základný výpis PHP nefektívny pre dohľadanie príčiny. 

IIS 7 vylepšuje spracovanie chýb v PHP tým, že zachytí časté chybové situácie a ponúkne možnosť  

redirekcie pre typické stavové kódy HTTP. 

IIS je prednastavené tak, že vracia detailné chybové správy lokálnym klientom a vzdialeným klientom 

posiela generické chybové správy. Pomáha to efektívne odstraňovať chyby, pričom bráni produkčne 

nasadeným aplikáciam odosielať detail o chybách vzdialeným klientom. 

IIS 7 generuje pre väčšinu chýb detailné správy, ktoré obsahujú minimálne informácie o 

požiadavke/chybe (vrátane popisu modulu, v ktorom chyba vznikla). Pre chyby na úrovni IIS obsahujú 

chybové správy aj pravdepodobné riešenia, čím sa výrazne zjednodušuje proces odstraňovania chýb. 

Toto cvičenie ukazuje, ako IIS7 preberá spracovanie základných chýb a ako diagnostikuje chyby na 

aplikačnej úrovni zapnutím chybových správ z PHP. 

 

Úloha 1 – Vytvorenie testovacej aplikácie 

V tejto úlohe vytvoríte testovaciu aplikáciu, ktorú neskôr použijete na demonštrovanie typických 

chybových situácií a na zakomponovanie techník na odstraňovanie chýb. 

1. Vytvorte aplikačný priečinokr 

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub 

b. Vytvorte nový priečinok s názvom troubleshootingPhp 

2. Nastavte aplikačné práva 

a. Zobrazte v Windows Explorer-e kontextové menu (pravým tlačidlom myši) pre 

priečinok  C:\inetpub\troubleshootingPhp . 

b. Vyberte menu Properties. 

c. Prejdite do záložky Security . 

d. Potvrďte Edit. 

e. Potvrďte Add. 

f. Do položky “Enter the object names to select” zadajte IIS_IUSRS. 

g. Potvrďte OK. 

h. Potvrďte OK pre akceptovanie prednastavených práv (Read + Execute). 

i. Potvrďte  OK na zatvorenie okna “troubleshootingPhp Properties”. 



 

 6 

3. Vytvorte website 

a. Vyberte vo Windows menu Start, napíšte inetmgr.exe a potvrďte ENTER. Otvorí sa 

IIS Manager.  

b. Rozbaľte uzol servera v ľavom strome. 

c. Vyberte uzol Sites v ľavom strome. 

d. Potvrďte Add Web Site. 

e. Zadajte TroubleshootingPhp ako názov nového “sajtu”. 

f. Do položky Physical path zadajte C:\inetpub\troubleshootingPhp.  

g. Do položky Port zadajte 84. 

h. Potvrďte OK. 

4. V novom “sajte” vytvorte jednoduchú testovaciu PHP stránku 

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub\troubleshootingPhp. 

b. Vytvorte vo vybranom priečinku stránku hello.php. 

c. Vložte do stránky nasledujúci kód: 

PHP 

<?php echo("hello!");?> 

 

 

Úloha 2 –  Zlepšenie vypovedacej hodnoty chybových PHP správ pre základné chyby 

V tejto úlohe si overíte, ako IIS 7 zdokonaľuje spracovanie chýb v PHP kóde zachytávaním základných 

chybových situácií a poskytovaním presmerovania pre základné stavové kódy HTTP. 

Poznámka: IIS 7 podporuje aj zachytávanie chýbových správ generovaných aplikačnými framework-mi, 

ktoré často pre diagnostiku chýb ponúkajú špecifické informácie o aplikácii.  Napr. ASP.NET takto 

poskytuje informácie o detailoch “stack” trasovania a iné dôležité informácie. 

 

1. Zamerajme sa na prednastavenú chybovú správu  “Not Found”  

a. Otvorte internetový prehliadač zadajte URL adresu 

http://localhost:84/notfound.php. (Takáto stránka neexistuje.) 

b. Všimnime si nepopisnú chybovú stránku 404 . 



 

 7 

 
Obrázok 1 

Obsah chybovej správy 404  

 

2. Prednastavená chybová správa “Not Found” v IIS 7 

a. Zadajte do internetového prehliadača URL adresu http://localhost:84/notfound.txt . 

(Takáto stránka neexistuje). 

b. Všimnite si, že obsah chybovej správy poskytovanej IIS 7.0, ponúka užitočné 

informácie pre diagnostiku situácie vzniku chyby.    

Poznámka: Detailná chybová správa pre základné chyby vypísaná IIS 7 správne 

identifikuje príčinu a navrhuje jej riešenie. Informácie ako zdroj (modul, notifikácia) 

chyby, URL, mapovanie na fyzickú cestu, použitá autentizačná metódy a iné sú cenné 

pre vyriešenie problému. 
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Obrázok 2 

Detailná chybová správa 404 

 

◦ Chybový výpis obsahuje: 

 Text odozvy: HTTP 404 Not Found. 

 Detailnú chybovú informáciu: Modul (IIS Web Core), notifikácia 

(MapRequestHandler), handler (StaticFileHandler) a kód chyby (0x80070002 – 

File Not Found). 

 Informácie o požiadavke: zadaná URL adresa a fyzická cesta 

(C:\inetpub\troubleshootingPhp\notfound.txt). 

 Sekcia “Most likely causes” správne popisuje najčastejšiu príčinu chyby “The 

directory or file specified does not exist on the Web server“ a teda, že súbor v 

“sajte” neexistuje .  

 Sekcia “Things you can try” navrhuje riešenie: “Create the content on the Web 

server” (Vytvorte požadovaný obsah na webovom servri.) 

 

3. Nakonfigurujte IIS 7 pre dodatočnú validáciu PHP požiadaviek 

a. Prepnite sa do IIS Manager-a. (Ak nie je spustený, otvorte ho cez menu Start a 

potom vyberte Internet Information Services (IIS) Manager.) 

b. Vyberte uzol servera v ľavom strome. 
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c. Dvojkliknite na Handler Mappings v sekcii IIS pre editovanie mapovanie PHP 

handler-a. 

d. Z kontextového menu položky  PHP via FastCGI vyberte Edit. 

e. Potvrďte  Request Restrictions. 

f. Vyberte zaškrtávacie políčko Invoke handler only if request is mapped to. 

g. Ponechajte vybranú voľbu File. 

h. Potvrďte OK. 

i. Opäť potvrďte OK. 

j. V dialógu Edit Module Mapping  potvrďte Yes . 

4. Vyvolajte opäť  chybu “Not Found”, aby ste si overili, že PHP chyba 404 je teraz spracovávaná 

IIS7, ktoré vracia detailnejšie informácie. 

a. Do internetového prehliadača zadajte znovu URL adresu  

http://localhost:84/notfound.php . (Takáto stránka neexistuje). 

b. Všimnite si detailný popis chyby v IIS 7.0, ktorý indikuje, že stránka “notfound.php” 

nebola na servri nájdená. 

 
Obrázok 3 

Detailná chybová správa PHP 404  

 

5. Vytvorte podmienky pre chybu “Access Denied”  

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub\troubleshootingPhp. 
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b. Vytvorte kopiu stránky hello.php a nazvite ju denied.php. 

c. Odstráňte prístup na denied.php pre IIS 7. 

i. V Windows Explorer-e kliknite pravým tlačidlom myši nad denied.php. 

ii. Zvoľte Properties. 

iii. Vyberte záložku Security . 

iv. Potvrďte Edit. 

v. Kliknite na položku Users v zozname Group or user names. 

vi. Pre položku “Full Control”  v zozname Permissions  vyberte zaškrtávacie políčko 

Deny. 

vii. Potvrďte OK. 

viii. V dialógu Windows Security  potvrďte Yes. 

ix. Potvrďte OK. 

d. V internetovom prehliadači zadajte URL adresu  http://localhost:84/denied.php. 

e. Všimnite si detailnosť chybovej správy “IIS 7.0 401.3 Unauthorized”, ktorá indikuje, 

že požiadavka nemá právo na zobrazenie stránky na základe prístupových práv (ACL). 

Zároveň je v chybovej správe popis, ako chybu riešiť. 

 
Obrázok 4 

Chyba Access Denied (nepovolený prístup) 
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Úloha 3 – Zapnutie PHP Error Messages pre diagnostikovanie chýb na aplikačnej úrovni 

Nastavenie IIS 7 tak, aby validoval požiadavky spôsobí, že IIS 7 sa pokúsi otvoriť PHP súbor 

zodpovedajúci požadovanej  URL a vygeneruje detailnú chybovú správu pre podmienky, ktoré by bránili 

zobrazeniu stránky: 

 Súbor nenájdený 

 Zamedzený prístup z dôvodu zle nastavených prístupových práv  

 Zamedzený prístup pre nedostatočnú autentizáciu 

Pre väčšinu chybových situácií, obzvlášť tých,ktoré sa vyskytujú na aplikačnej úrovni, nebudú IIS 7 

chybové správy obsahovať dostatok informácií pre efektívne diagnostikovanie. Najpočetnejšou skupinou 

takýchto chýb sú chyby v parsovaní a interpretácii skriptov.  Ich efektívny popis dokáže poskytnúť iba 

PHP. 

Na zabránenie zobrazeniu citlivých informácií je PHP prednastavené tak, aby nezobrazovalo popis 

aplikačných chýb v odozve. V nasledujúcej úlohe sa naučíte, ako pre účely ladenia aplikácie nastaviť v 

PHP zobrazovanie detailnejších chybových správ. 

Poznámka: Pre lokálne ladenie má význam povoliť PHP zobrazovanie chýb pri diagnostikovaní ich 

príčin. Pre produkčné aplikácie sa samozrejme doporučuje zobrazovanie PHP chýb obmedziť. 

 

1. Nasimulujte chybu spracovania PHP skriptu 

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub\troubleshootingPhp. 

b. Vytvorte stránku error.php . 

c. Vložte do nej nasledujúci kód: 

PHP 

<?php  

 

echo("script error" 

 

?> 

 

2. Otestujte zobrazenie chybovej správy 

a. V internetovom prehliadači zadajte URL adresu http://localhost:84/error.php . ( 

Zobrazenie stránky s chybou v skripte.) 

b. Detail chybovej správy zobrazí IIS 7, pretože PHP je prednastavené tak, že 

negeneruje odozvu s popisom chyby, takže IIS 7 vloží ako odpoveď generickú chybu 

“500 Server Error” . 
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Poznámka: Popis chyby generovaný IIS síce obsahuje správny kód chyby, ale 

neobsahuje žiadne podrobnosti o chybe. 

 

3. Nakonfigurujte PHP na zobrazenie chybových správ v odozve 

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\PHP. 

b. V inštalačnom priečinku PHP otvorte súbor php.ini. 

c. Nájdite a nastavte direktívu display_errors = On : 

php.ini 

<< 

; Print out errors (as a part of the output). For production web sites, 

; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging 

; instead (see below). Keeping display_errors enabled on a production web site 

; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web 

; server, your database schema or other information. 

; 

; possible values for display_errors: 

; 

; Off          - Do not display any errors  

; stderr       - Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)    

; On or stdout - Display errors to STDOUT (default) 

;   

; To output errors to STDERR with CGI/CLI:               

; display_errors = "stderr" 

; 

; Default 

; 

display_errors = On 

>> 

 

d. Uložte a zatvorte súbor. 

4. Resetujte IIS 

a. Cez menu Start vyberte Command Prompt pre otvorenie okna príkazového riadka.  

b. Napíšte iisreset.exe. 

c. Potvrďte Enter. 

5. Opätovne preverte chybovú správu 

a. Do internetového prehliadača zadajte znovu URL adresu 

http://localhost:84/error.php (Stránka s chybou v skripte). 

b. Všimnite si, že PHP preparsovalo chybu 
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Chybová správa 

<< 

Parse error: parse error in C:\inetpub\troubleshootingPhp\error.php on 

line 3 

>> 

 

Poznámka: Ak v Internet Explorer-e vidíte iba prednastavenú chybovú stránku “HTTP 

500 Internal Server Error”, vypnite “friendly error messages”. Cez menu Tools, 

Internet Options, záložku Advanced vypnite Show friendly HTTP error messages. 

 

Poznámka: PHP poskytuje možnosti na úpravu prednastaveného spracovania chýb alebo jeho úplné 

prekrytie. Viac informácií nájdete na http://www.php.net/errorfunc. 

 

 

Cvic enie 2: Preverenie pož iadaviek na 

žistenie chý b 

Niekedy nie je možné  pre zistenie príčin chýb preveriť chybovú stránku. Takáto situácia môže nastať, ak: 

 Neviete, ktorá URL vykazuje chybu.  

 Chyba sa objavuje občas a neviete ju manuálne reprodukovať. (Je závislá od používateľského 

vstupu alebo priamo v nastavení operačného systému). 

 Chyba sa prejavuje iba v produkčnom prostredí. 

Takéto chyby je ťažké definovať a ešte ťažšie diagnostikovať.  Môžete zistiť, ktoré URL adresy spôsobujú 

chyby kontrolou “log” súborov, ale pravdepodobne budete mať stále problémy určiť príčinu chyby. 

IIS 7 uľahčuje sledovanie a diagnostikovanie ťažšie dohľadateľných chýb pomocou vlastnosti “Failed 

Request Tracing” (trasovanie požiadaviek ukončených chybou). Vytvoríte definíciu zlyhania aplikácie, 

ktorá zabezpečí zosnímkovanie detailov priebehu spracovanie nespracovaných požiadaviek.  

Pri PHP diagnostike môžu tieto detaily obsahovať aj vstupné a výstupné dáta z PHP. Získate tak potrebné 

informácie pre diagnostikovanie situácie, pri ktorých chyby vznikajú. 

Ďalším častým aplikačným problémom je kód, ktorý zostane “visieť” alebo spôsobí zacyklenie. Častými 

príčinami takéhoto správania aplikácie sú: 

 blokované IO operácie na súbore alebo v sieti, ktoré sa prejavujú napríklad pri prístupe k 

vzdialenej webovej službe alebo k databáze. 

http://www.php.net/errorfunc
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 Kód sa zacyklí, čím sa preťaží CPU alebo zahltí pamäť. 

 Spracovanie kódu sa zastaví na zdieľanom zdroji alebo pri uzamknutí prístupu k nemu. 

Takéto typy chýb sa prejavujú v dlhých odozvách aplikácie alebo v “timeout-och”, ale rovnako negatívne 

vplývajú na výkon aplikácie alebo dokonca celého servera. 

IIS 7 uľahčuje zistiť “zamrznuté” požiadavky kontrolou spracovania práve prebiehajúcich požiadaviek. 

 

Úloha 1 – Použitie “Failed Request Tracing” na diagnostikovanie neznámych alebo ťažko 

reprodukovateľných chýb 

V tejto úlohe sa naučíte ako používať vlastnosť “Failed Request Tracing” na vytvorenie “trasovacích” 

pravidiel, ktoré vám pomôžu odhaliť chyby vo vybraných stránkach PHP aplikácie.  

Poznámka: Vlastnosť Failed Request Tracing môžete použiť aj v produkčnom prostredí, pretože ju 

môžete nastaviť tak, aby sledovala iba vybranú chybu, čím nespôsobí zbytočnú záťaž pri spracovaní 

úspešných požiadaviek. 

 

1. Vytvorte testovaciu stránku, ktorá bude vykazovať  prerušované chyby. 

a. Vytvoríte stránku, ktorá zlyhá pri neošetrenom vstupe používateľa. V našom prípade 

chyba nastane pri zadaní čísla 5 pre ID produktu. Ide o príklad chyby, ktorá sa 

vyskytne iba pri určitých vstupných dátach zadávaných napríklad len v produkčnom 

prostredí. 

b. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub\troubleshootingPhp. 

c. Vytvorte stránku products.php . 

d. Vložte do nej nasledujúci kód: 

PHP 

<?php 

if($_GET['productid'] == "5") 

{ 

    header("HTTP/1.0 500 Server Error"); 

    die("Nesprávne id produktu!"); 

} 

else 

{ 

    echo("Produktová stránka"); 

} 

?> 

 

e. Uložte a zatvorte súbor. 
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2. Povolenie vlastnosti Failed Request Tracing pre aktuálny website 

a. Prepnite sa do IIS Manager-a. (Ak je zatvorený, spustite ho cez menu Start a potom 

Internet Information Services (IIS) Manager.) 

b. Rozbaľte uzol servera a potom rozbaľte uzol Sites . 

c. Vyberte “sajt” TroubleshootingPhp v ľavom strome. 

d. Dvojkliknite na Failed Request Tracing Rules v sekcii IIS. 

 
Obrázok 5 

Pravidlá Failed Request Tracing v IIS7 

 

e. Klknite na Edit Site Tracing. 

f. Vyberte zaškrtávacie pole Enable. 

g. Potvrďte OK. 

3. Vytvorte pravidlo Failed Request Tracing  

a. Potvrďte Add. 

b. Ponechajte vybranú voľbu All content . 
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Obrázok 6 

Pridanie pravidla Failed Request Tracing 

 

c. Potvrďte Next. 

d. Do textovej položky Status code(s) zadajte 400-999. 

 
Obrázok 7 

Pridelenie stavových kódov pre trasovacie pravidlo 

 



 

 17 

e. Potvrďte Next. 

f. Nechajte povolených prednastavených “trace” poskytovateľov. 

 
Obrázok 8 

Výber “trace” poskytovateľov 

 

g. Potvrďte Finish.  

4. Zadanie URL požiadavky 

Poznámka: Pre účely tohto cvičenia predpokladajme, že požiadavky na stránku 

zadávajú iný používatelia nášho webu a čas a parametre týchto požiadaviek vám nie sú 

známe. 

 

a. Zadajte do internetového prehliadača URL adresu http://localhost:84/hello.php 

b. Potom zadajte URL adresu http://localhost:84/products.php?productid=3 

c. Nakoniec zadajte URL adresu http://localhost:84/products.php?productid=5 (Táto 

požiadavka vyvolá chybu). 

5. Nájdite chybné spracovanie požiadaviek používateľov 

a. Z menu Start vyberte Command Prompt, čím otvoríte okno príkazového riadku.  

b. Potvrdení m nasledujúceho príkazu zobrazíte zoznam “log-ov” generovaných pre náš 

website: 

CMD 
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%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list traces 

/site.name:"TroubleshootingPhp" 

 

Výstup príkazu bude takýto: 

 

TRACE "troubleshootingPhp/fr000001.xml" 

(url:http://localhost:84/products.php?product=5,statuscode:500,wp:2864) 

 

Poznámka: Výstup indikuje, že pre požiadavku  /products.php?product=5  bol vygenerovaný 

“log” záznam a spracovanie skončilo chybou HTTP 500. Už táto informácia nám napovie, že 

stránka products.php obsahuje chybu. 

Ďaľšou indikáciou je, že URL obsahuje parameter product=5, pričom žiadne iné parametre pre 

tú istú stránku chyby nespôsobujú. 

 

6. Nahliadnime do detailov “log” záznamu. Na to je potrebné potvrdiť nasledujúci príkaz z 

príkazového riadka (použitím vyznačeného identifikátora z predošlého výstupu): 

 

CMD 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list traces 

"TroubleshootingPhp/fr000001.xml" /text:* 

 

Príkaz bude mať nasledujúci výstup: 

CMD 

TRACELOG 

  TRACE.NAME:" troubleshootingPhp/fr000001.xml" 
  PATH:"C:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles\W3SVC2\fr000001.xml" 

  URL:"http://localhost:84/products.php?product=5" 

  STATUSCODE:"500" 

  SITE.ID:"2" 

  SITE.NAME:"TroubleshootingPhp" 

  WP.NAME:"2864" 

  APPPOOL.NAME:"TroubleshootingPhp" 

  verb:"GET" 

  remoteUserName:"" 

  userName:"" 

  tokenUserName:"NT AUTHORITY\IUSR" 

  authenticationType:"anonymous" 

  activityId:"{ 00000000-0000-0000-1400-0080000000FA }" 
  failureReason:"STATUS_CODE" 



 

 19 

  triggerStatusCode:"500" 

  timeTaken:"100" 

  xmlns:freb:"http://schemas.microsoft.com/win/2006/06/iis/freb" 

 

7. Analyzujme trasovací záznam. 

a. Otvorte trasovací záznam v prehliadači použitím cesty (parameter PATH) zobrazenej 

v predošlom výstupe (napr. 

C:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles\W3SVC2\fr000001.xml). 

Poznámka: Záložka “summary” vám poskytne základné informácie o požiadavke.  

Môžete si všimnúť, že chybový stav bol vložený modulom FastCgiModule, čo 

naznačuje, že chyba prichádza z PHP kódu. Preto je pre získanie ďalších detailov 

potrebné pozrieť sa ešte na odozvu generovanú PHP. 

 

 
Obrázok 9 

Analyzovanie “log” záznamu 

 

b. Vyberte záložku Compact View. Zobrazí sa detailný zoznam trasovacích udalostí 

generovaných IIS a IIS modulmi počas spracovania požiadavky. 
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Obrázok 10 

Záložka Compact View 

 

 Nájdite udalosť GENERAL_REQUEST_START. Zobrazuje niektoré základné 

informácie vrátane URL požiadavky, runtime informácie o sajte a aplikácii, do 

ktorej požiadavka smerovala. 

 Nájdite udalosť GENERAL_REQUEST_HEADERS. Poskytuje úplný zoznam 

hlavičiek, ktoré môžu mať v niektorých prípadoch veľký význam pri dohľadávaní 

používateľského vstupu, ktorý mohol viesť k chybe. 

 Nájdite udalosti GENERAL_RESPONSE_HEADERS a 

GENERAL_RESPONSE_ENTITY_BUFFER. Tieto udalosti poskytujú úplné hlavičky z 

odozvy a telo odozvy , ktoré boli poslané na klientskú stranu. V našom prípade 

obsahuje telo odozvy dodatočné informácie potrebné pre diagnostikovanie 

chyby vrátane nekorektného ID produktu. 

Poznámka: Ďaľšími sekciami s dôležitými informáciami pri analýze trasovacieho “log-u” sú: 

— Panel Request Summary so súhrnom požiadavky, jej výsledku a zvýraznením varovaní alebo 

chybových udalostí , ktoré sa vyskytli počas spracovania požiadavky. 

— Panel Request Details poskytuje hierarchický pohľad na spracovanie požiadavky, pričom 

umožňuje filtrovať udalosti podľa rôznych kategórií, akými sú napr. notifikácie, 

autentizácia/autorizácia atď. Tento panel obsahuje aj sekciu Performance View, ktorá vám 

napovie, ktorá časť spracovania trvá najdlhšie. 
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— Pohľad  Compact View zobrazuje úplný zoznam udalostí. Veľa  IIS 7 modulov produkuje 

informácie o ich spracovaní, ktoré vám pomôžu sprehľadniť rôzne aspekty spracovania 

požiadavky. Tieto informácie môžu byť neoceniteľné, keď odstraňujete chyby komplexných 

interakcií, akými sú napr. “URL rewriting” alebo autentizácia. 

 

8. Zatvorte všetky aplikačné okná. 

 

 

Task 2 – Lokalizácia “visiacich” požiadaviek analýzou spracovania aktuálnych požiadaviek 

V tejto úlohe sa naučíte, ako rýchlo zistiť, ktoré požiadavky na spracovanie “visia”. 

1. Vytvorte stránku, ktorá sa zacyklí z dôvodu chyby v aplikačnom kóde 

a. Použitím Windows Explorer-a prejdite do C:\inetpub\troubleshootingPhp 

b. Vytvorte stránku loop.php . 

c. Vložte do novej stránky nasledujúci kód: 

PHP 

<?php 

 

 $j = 0; 

 for($i=0; $i<10; $j = $i + 1) 

 { 

  $j = $j + 1; 

 } 

 

 echo("Hotovo"); 

 

?> 

 

d. Uložte a zatvorte súbor.  

e. Stránka obsahuje chybu, ktorá spôsobuje zacyklenie. 

2. Požiadavka na zobrazenie stránky 

a. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL adresu http://localhost:84/loop.php 

b. Stránka prestane reagovať a budete čakať na odozvu. 

c. [VOLITEĽNE] Otvorte správcu úloh (“task manager”) a všimnite si, že process php-

cgi.exe je vyťažený, zaberá skoro  100% CPU. 

3. Nájdenie “visiacej” požiadavky 

a. Z menu Start vyberte Internet Information Services (IIS) Manager. 
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b. Kliknite na uzol servera v ľavom strome. 

c. Dvojkliknite na Worker Processes v sekcii IIS. 

d. Dvojkliknite na TroubleshootingPhp pod Application Pool Name. 

 
Obrázok 11 

Zobrazenie aplikačného “pool-u” v zozname Worker Processes 

 

e. Prepnite sa do webového prehliadača a obnovte stránku, ak medzitým nastal 

“timeout”. Prepnite sa naspäť do IIS Manager-a a aktualizujte pohľad Requests. 
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Obrázok 12 

Zobrazenie bežiacich požiadaviek pre  Worker Process 

 

f. Všimnite si zoznam práve spracovávaných požiadaviek a požiadavku na loop.php.  

Položka požiadavky zobrazuje: 

 Dĺžku spracovanie požiadavky (Time Elapsed). 

 URL požiadavky (/loop.php). 

 Názov modulu (FastCGIModule). 

 Stav spracovania (ExecuteRequestHandler). 

Poznámka: Pohľad môžete niekoľko krát aktualizovať . Rovnaká požiadavka stále 

zotrváva v rovnakom stave, čo naznačuje, že ide o “visiacu” požiadavku. 

 

4. Zistite z príkazového riadku, ktorá požiadavka “visí”.  

Poznámka: Často je praktickejšie pozerať sa na práve bežiace požiadavky z 

príkazového riadku z týchto dôvodov: 

— Môžete filtrovať požiadavky napr. podľa aplikácie alebo URL. 

— Môžete automatizovať skript, ktorý monitoruje práve spracovávané požiadavky. 

 

a. Otvorte prikazový riadok cez menu Start ->  Command Prompt. 
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b. Prepnite sa do webového prehliadača a aktualizujte stránku 

http://localhost:84/loop.php . Prepnite sa do príkazového riadku. 

c. Potvrďte nasledujúci príkaz pre zobrazenie požiadaviek, ktorých spracovanie trvalo 

viac ako 1 sekundu: 

CMD 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list requests /elapsed:1000 

 

  Výsledkom bude nasledujúci výstup: 

Výstup 

REQUEST " fa000000080000026" (url:GET /loop.php, time:2840 msec, 
client:localhost, stage:ExecuteRequestHandler, module:FastCgiModule) 

 

d. Vyfiltrujte požiadavky podľa ich atribútov. Napr. pre zobrazenie záznamov iba pre 

špecifickú URL: 

CMD 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list requests /url:/loop.php 

/elapsed:1000 

 

e. Môžete tiež využiť príkaz AppCmd na spojenie viac komplexnejších požiadaviek, 

napr. na nájdenie všetkých aplikácií, ktoré majú požiadavky s dlhším spracovaním: 

CMD 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list requests /elapsed:1000 /xml | 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd list apps /in 

   

Výsledný zoznam aplikácií môže byť nasledujúci: 

Výstup 

APP "troubleshootingPhp/" (applicationPool:troubleshootingPhp) 

 

f. Tu je príklad, ako na základe získaných dát spustiť príkaz, ktorý môže znížiť pri 

problémoch zaťaženie servera: Recyklovanie aplikačného “poolu”, v ktorom sú 

spracovávané požiadavky, ktorých spracovanie beží viac ako 5 sekúnd: 

CMD 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list requests /elapsed:1000 /xml | 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd list apppools /in /xml | 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd recycle apppools /in 
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Príkaz vygeneruje nasledujúci výstup 

Výstup 

"TroubleshootingPhp" successfully recycled 

 

Poznámka: O príkaze AppCmd sa viac dočítate na 

http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2007/06/19/Do-complex-IIS-

management-tasks-easily-with-AppCmd-command-piping.aspx. 

 

 

Zhrnutie 

V tomto cvičení ste si odskúšali základné techniky pre odstraňovanie problémov, ktoré môžete použiť 

pre rýchlu diagnostiku a riešenie problémov PHP aplikácií pri ich prevádzkovaní na platforme IIS 7. 

Väčšinu týchto techník je možné aplikovať aj na iné aplikačné framework-y bežiace na  IIS 7. Pomôžu 

vám výrazne zredukovať ladenie pri vývoji aplikácie a aj pri prevádzke aplikácie aplikovaním 

konzistentnej sady metód naprieč celou aplikáciou. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o diagnostikovaní a odstranovaní problémov na IIS 7, prejdite na 

http://learn.iis.net/page.aspx/99/troubleshooting-a-web-server-error/. 

 

http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2007/06/19/Do-complex-IIS-management-tasks-easily-with-AppCmd-command-piping.aspx
http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2007/06/19/Do-complex-IIS-management-tasks-easily-with-AppCmd-command-piping.aspx
http://learn.iis.net/page.aspx/99/troubleshooting-a-web-server-error/

