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Microsoft Azure 
Microsoft Azure je verejná a flexibilná cloudová platforma umožňujúca rýchlo vytvárať, nasadzovať 
a spravovať aplikácie v rámci globálnej siete dátových centier spravovaných spoločnosťou Microsoft. 
Azure cloud vám umožňuje vytvárať aplikácie použitím ľubovoľného jazyka, nástroja alebo ľubovoľnej 
architektúry. Aplikácie vytvorené a nasadené v Azure môžete zároveň integrovať s riešeniami vo 
vašom aktuálnom IT prostredí. 

Typickými scenármi použitia cloudových služieb Microsoft Azure sú: 

• škálovateľné webové riešenia pre koncových používateľov s lokálnou aj globálnou 
dostupnosťou 

• infraštruktúra na testovanie bez investičných nákladov 
• podnikové aplikačné servery prevádzkované v cloude s podporou automatického zotavenia 
• databázové služby a dátová analytika 
• vysokoškálovateľné mikroslužby pre internet vecí 
• záložné riešenia obchodných procesov v cloude 
• zabezpečené záložné a aplikačné úložisko v cloude 
• marketingové kampane 
• centralizované služby pre mobilné aplikácie bežiace na Windows, Windows Phone, iOS, 

Android 
• hybridné riešenia aj plne cloudové firemné riešenia s využitím Office 365 a Microsoft Azure 

 

Vstupným bodom do platformy Microsoft Azure je http://microsoft.azure.com Veľa stránok je 
k dispozícii aj v českom jazyku  

Vyskúšajte bezplatný skúšobný účet 
Na bezplatné vyskúšanie môžete využiť trial konto. Vstupný bod pre vytvorenie konta je 
https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/free-trial/ . Táto stránka je v českom jazyku. Po prihlásení 
získate bonus 170 €, ktorý môžete utratiť za služby Azure podľa vášho výberu. 

V úvodnej fáze vytvorenia účtu budete požiadaní o zadanie verifikačného kódu, ktorý vám bude 
zaslaný prostredníctvom SMS. Následne, napriek tomu že máte garantované, že nebudete nič platiť, 
ani keď prekročíte mesačnú lehotu a neupracete po sebe, teda neodstránite publikované služby, je 

http://microsoft.azure.com/
https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/free-trial/


pri vytváraní skúšobného konta  potrebné zadať ako povinný parameter číslo kreditnej karty. 
Kreditná karta v tomto prípade slúži výhradne k overeniu vašej totožnosti a bude z nej stiahnutá 
maximálne suma 1 USD aby sa overilo, že karta funguje. Tieto peniaze sa vám následne na kartu 
vrátia. Dôvodom takéhoto postupu je, aby sa výpočtový potenciál týchto účtov nezneužíval na rôzne 
nekalé účely.  

 

Stránka pre vytvorenie bezplatného skúšobného konta 

Konto v rámci predplatného MSDN 
Vývojári s predplatenou službou MSDN môžu využívať bezplatné konto počas celého trvania 
predplatného MSDN. Objem dostupných prostriedkov závisí od úrovne MSDN, ktoré máte 
predplatené. v prípade aktivovania benefitu Microsoft Azure v MSDN, nie je potrebné zadať žiadnu 
platobnú kartu, pričom aj pri tomto prístupe máte garantovanú nulovú platbu. Ak vyčerpáte 
pridelený limit, (ktorý je napr. pri MSDN Enterprise 130 € za mesiac,) služba bude zvyšok mesiaca 
obmedzená. Predplatné MSDN získavajú v programe BizSpark aj vývojárske „startupy“, ktoré si tiež 
môžu aktivovať Azure benefit bez platobnej karty a môžu ho používať dokonca aj na produkčné účely. 

 

Stránka pre vytvorenie konta pre predplatiteľov MSDN 

Pre ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov, aké služby môžete v rámci kreditu 130 € využívať  

• 3 virtuálne počítače na 16 hodín denne  
• 80 virtuálnych počítačov na 20 hodinový záťažový test  
• 50 uzlov HDInsight na 10 hodín  
• Až 100 webov + databáza 

http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/member-offers/msdn-benefits/
http://www.bizspark.com/
http://www.windowsazure.com/en-us/offers/ms-azr-0057p/


Výhody v rámci predplatného MSDN 
S Azure máte k dispozícii skvelé možnosti spolupráce tímov v cloude. Členovia tímu môžu môžu 
pracovať spoločne a pritom byť oddelení od ostatných tímov aj okolia. Môžete využívať nízke tarify 
Azure služieb za použitia MSDN bez záväzkov a platiť každý mesiac len za využité služby. Táto ponuka 
je dostupná výhradne pre predplatiteľov MSDN. Každý spolupracujúci správca musí byť tiež 
predplatiteľom MSDN. Jedine tak bude mať nárok na výraznú zľavu z taríf pre vývoj a testovanie, 
ktoré sú súčasťou tejto ponuky. 

Virtuálne počítače Azure urýchlia vývoj a testovanie vašich aplikácií webov a infraštruktúry. Ako 
predplatitelia MSDN môžete využívať virtualizáciu s nižšími sadzbami Keď prestanete virtuálny 
počítač používať, hneď vám za neho Microsoft prestane účtovať poplatky. Zľavnenie hodinovej 
sadzby sa týka všetkých inštancií virtuálnych počítačov s Windows, cloudových služieb a lokalít. 
Predplatitelia MSDN platia za všetky tieto služby nižšie sadzby zodpovedajúce sadzbám za Linux. Na 
priebežných platbách tak ušetríte až 40%. v prípade zvýšenia taríf dostanete oznámenie s 30denným 
predstihom. 

Azure služby pre startupy v programe BizSpark 
Program BizSpark pomáha startup-om, firmám do 5 rokov a rodiacim sa projektom. Má viac ako 100 
tisíc aktívnych startup-ov po celom svete. Pre Open Source startupy zapojené do BizSparku je viac 
ako zaujímavý cloud benefit, t.j. predplatené cloudové služby Microsoft Azure (bez požadovania 
platobnej karty). Microsoft Azure je univerzálna platforma pre prevádzku infraštruktúry a aplikácií 
v dátových centrách. Bezplatný cloudový benefit BizSpark-u v hodnote 150 USD mesačne (750 USD 
pre celý 5členný tím), umožní začínajúcej firme do niekoľkých minút naštartovať aplikáciu v dátovom 
centre aj na platforme Linux s podporou širokej palety OpenSource softvéru. 

Pri prenájme virtuálneho servera v Microsoft Azure nepotrebuje startup v BizSpark-u žiadne 
investičné náklady. Začínajúci projekt má na výber rôzne technologické variácie, ako napr. Linux 
server s PHP a mySQL alebo Python s MongoDB atď. Pre ilustráciu, BizSpark kredit na cloudové služby 
vystačí na plnú prevádzku dvoch virtuálnych serverov, alebo na prenájom úložného priestoru 5 TB, na 
prevádzku automaticky škálovanej výkonnej webovej aplikácie, či na "back-end" mobilných služieb 
pre Windows Phone, Android, iOS mobilné aplikácie. Variácie využitia kreditu na cloudové služby sú 
široké a zahŕňajú ľubovoľné platformy ako aj geografické lokácie. ( , napr. servery priamo v USA, bez 
nutnosti zakladať firmu evidovanú v Spojených štátoch).  

 Najambicióznejšie startup projekty „postavené“ na cloude s jasným obchodným modelom si naviac 
môžu “siahnuť” na Microsoft Azure benefit v hodnote 120 tisíc USD na jeden rok. Takéto jednoročné 
veľké kreditovanie cloudových služieb umožní maximálnu, globálnu akceleráciu projektu, pretože 
pokryje nielen produkčné prostredie, ale aj záťažové testovanie, vývojové prostredie v datacentre 
a validáciu rôznych architektúr bez dodatočných investícií. 

 

Aké podmienky musí spĺňať startup uchádzajúci sa o vstup do BizSpark-u?  

- firma (s.r.o., a.s.) alebo živnostník  podnikajúci menej ako 5 rokov 
- tvorba a monetizovanie vlastného softvéru a IT služieb 
- príjmy nepresahujúce 1 milión dolárov ročne 

Aký je postup na vstup do BizSpark-u? 



 – prejdite jednoduchým procesom podrobne popísaným na 
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/18/ako-m-244-e-quot-startup-quot-vst-250-pi-
do-bizspark-u-krok-za-krokom.aspx   

 – pridajte do tímu všetkých členov podľa tohto návodu  
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/20/ako-roz-237-ri-startup-t-237-m-v-bizsparku-
o-al-237-ch-lenov-krok-za-krokom.aspx  

 – bezplatne aktivujte pre každého člena tímu Azure podľa tohto návodu  
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/24/ako-aktivova-azure-benefit-v-bizspark-u-
krok-za-krok  

 

Azure a Open Source Software 
Cloudová platforme Microsoft Azure podporuje veľké a neustále rastúce množstvo open-source 
softvéru – aplikácí, aplikačných rámcov a programovacích jazykov. Je to výsledok spolupráce 
spoločnosti Microsoft s open source komunitou. Microsoft chápe, že vývojári chcú používať nástroje, 
ktoré najlepšie vyhovujú ich skúsenostiam, zručnostiam a aplikačným požiadavkám. Snahou 
Microsoftu je, aby mali startupy možnosť voľby technológie. Vývojári pracujúci v .NET, Java, PHP, 
Node.js a Python môžu používať voľne dostupné SDK pre tieto jazyky a začať rýchlo a naplno využívať 
výhody cloudovej služby Microsoft Azure. Vývojári pracujúci v akomkoľvek programovacom jazyku  
môžu využiť služby Azure prostredníctvom zavedených štandardov, ako REST a HTTP, rovnako ako 
novo vznikajúcich štandardov, ako sú AMQP a OData.  

Prehľad open source softvéru využiteľného na platforme Azure 
Open-source komunita poskytuje veľké množstvo technológií, ktoré môžu vývojári použiť na 
vytváranie aplikácií, komponentov a softvérových objektov v Azure. Náž zoznam obsahuje výber 
z najpopulárnejšieho open-source softvéru, ktorý je možné využívať na platforme Azure. v dobe keď 
budete čítať túto príručku, už určite bude k dispozícii viac softvéru.  

Apache Ant je zostavovací nástroj založený na technológiách Javy. Jeho 
filozofia je veľmi podobná nástroju make známeho z Linuxu. Využíva XML 
syntax a je platformovo nezávislý, čo ho priam predurčuje na využitie 
v cloudovej platorme Azure. Ant zjednodušuje nudné a často opakované 
procesy prebiehajúce pri zostavovaní softvéru. Typickým komplexným 
príkladom zostavovacieho procesu je cyklus ,,úpravy – kompilácia – zostavenie – pribale nie 
konfiguračných súborov – generovanie JAR – nasadenie na server". Pri manuálnej realizácii je tento 
cyklus veľmi náchylný na chyby. Ant umožňuje definovať a rozdeliť zostavovanie na niekoľko 
parciálnych cieľov, pričom na dosiahnutie každého cieľa je možné použiť niekoľko preddefinovaných 
príkazov. Jednotlivé ciele môžu byť navzájom poprepájané závislosťami. Ant disponuje širokou 
paletou zabudovaných úloh, ktoré programátori používajú na kompiláciu, zostavenie, testovanie 
a spúšťanie Java aplikácií.  Apache Ant  môže tiež byť efektívne využitý na vytvorenie aplikácií 
napísaných v iných jazykoch než Java, napríklad v C alebo C ++. Azure Starter Kit for Java 
(http://wastarterkit4java.codeplex.com ) poskytuje rozšírenie Ant úloh pre budovanie Azure balíčkov. 

ALT Linux je ruská linuxová distribúcia. ALT Linux dodáva rôzne zostavy pre rôzne 
účely, napríklad desktopy pre domáce, či firemné využitie a podnikové servery. 

 

http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/18/ako-m-244-e-quot-startup-quot-vst-250-pi-do-bizspark-u-krok-za-krokom.aspx
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/18/ako-m-244-e-quot-startup-quot-vst-250-pi-do-bizspark-u-krok-za-krokom.aspx
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/20/ako-roz-237-ri-startup-t-237-m-v-bizsparku-o-al-237-ch-lenov-krok-za-krokom.aspx
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/20/ako-roz-237-ri-startup-t-237-m-v-bizsparku-o-al-237-ch-lenov-krok-za-krokom.aspx
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/24/ako-aktivova-azure-benefit-v-bizspark-u-krok-za-krok
http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/06/24/ako-aktivova-azure-benefit-v-bizspark-u-krok-za-krok
http://wastarterkit4java.codeplex.com/


AppFog poskytuje infraštruktúru pre webových vývojárov formou distribučného 
modelu  platforma ako služba (PaaS). Táto infraštruktúra môže byť hostovaná  na 
ľubovoľnej platforme typu IaaS, teda  infraštruktúra ako služba. App Fog bol 
pôvodne zameraný na PHP, neskôr začal podporovať aj  Node.js, Ruby, Python, 
Java, .NET, MySQL a PostgreSQL. 

BlogEngine.NET je inovatívna open source blogovacia platforma vyvinutá na báze technológie 
ASP.NET. 

CentOS Enterprise Linux je distribúcia Linuxu odvodená z voľne dostupných 
zdrojov prominentného dodávateľa North American Enterprise Linux. Táto 
distribúcia Linuxu je k dispozícii pre okamžité nasadenie virtuálnych strojoch 
vytvorených v cloudovej platforme Microsoft Azure. 

Chef – open-source systémový integračný framework, ktorý umožňuje jednoducho 
vytvoriť elegantnú, plne automatizovanú infraštruktúru. Chef je možné s výhodou 
použiť na automatizáciu konfigurácie a nasadenie virtuálnych strojov s operačným 
systémom Linux na Azure. 

Chyrp  blogovací engine navrhnutý tak, aby bol veľmi jednoduchý pri zachovaní základnej funkčnosti. 
Engine je vybudovaný na báze PHP a má veľmi  sofistikované témy a možnosti rozšírenia, takže si ho 
môžete prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek. 

Composite C1 CMS je u vývojárov veľmi obľúbený webový Content Mangement 
System (CMS)  zameraný na marketing a komunikáciu. Je určený pre profesionálov, 
ktorí potrebujú jednoducho spravovať obsah firemných webových stránok 

s konzistentnou vizuálnou identitou. 

concrete5 – CMS systém pre marketing a správu obsahu, ktorý je určený 
predovšetkým pre Geekov.  

Coppermine je viacúčelová plne vybavená a integrovaná webová galéria. Využíva 
skripty v PHP s využitím obrazových knižníc GD alebo ImageMagick. Údaje vrátane 
obrázkov sú uložené v databáze na báze servera MySQL. Fotogaléria Coppermine je 
určená pre všetkých, ktorí hľadajú jednoduchú a používateľsky prívetivú aplikáciu 
pre prácu s obrázkami aj ďalšími typmi multimediálnych súborov. Galéria umožňuje prehľadne 
nastaviť množstvo parametrov, ako je napr. upload obrázkov pomocou prehliadača, hodnotenie 
obrázkov, komentáre, elektronické pozvánky a má prepracovaný systém používateľských oprávnení. 
Fotogaléria Coppermine má niekoľko preddefinovaných vzhľadov, ktoré si môžu používatelia sami 
vybrať. Výhodou tejto fotogalérie je tiež možnosť rozšíriť ju o ďalšie doplnky alebo prepojenie s už 
bežiacimi diskusnými fórami. Zároveň je správa fotogalérie veľmi jednoduchá a prehľadná. 
(http://coppermine-gallery.net/ ) 

CouchDB je NoSQL databáza postavená na webových štandardoch, ako HTTP 
a JSON. Vyniká jednoduchou inštaláciou, jednoduchým použitím a vstavaným 
manažmentom. Má vlastný dotazovací jazyk a množstvo pokročilých funkcií, ako sú 
kumulatívne replikácie, či automatická detekcia konfliktov v JavaScripte. CouchDB je 
k dispozícii pre vývojárov Azure ako služba z CloudAnt, alebo môžete nasadiť svoju 
vlastnú CouchDB dátovú vrstvu prostredníctvom jednoduchého „free“ inštalátora. 

http://coppermine-gallery.net/


Debian – projekt Debian je združenie nadšencov, ktorí sa podujali vytvoriť skutočne 
slobodný operačný systém. Linuxová distribúcia Debian je určená pre skúsených 
používateľov. Poskytuje len softvér, ktorý spĺňa podmienky slobody softvéru a je to 
jedna z mála distribúcií, za ktorými nestojí žiadna firma, ale len dobrovoľníci. 
v súčasnosti je k dispozícii verzia Debian 8 „Jessie“. 

Django – vysoko úrovňový Python Web framework, ktorý podporuje rýchly vývoj 
a čistý, pragmatický dizajn. Django voľne rešpektuje vývojový vzor model-view-
controller. Je to akýsi ekvivalent Ruby on Rails v Pythone, umožňuje vytvoriť 
komplexné, dátami riadené webové stránky rýchlo a ľahko. Django sa zameriava 
na maximálnu automatizáciu a dodržiava princíp DRY, teda „Neopakuj sa” (Don't 
Repeat Yourself – DRY). Django naviac zdôrazňuje znovu-použiteľnosť 
a „rozšíriteľnosť” komponentov; k dispozícii je mnoho základných „aplikácií” tretích strán, pomocou 
ktorých možno projekt rozšíriť alebo jednoducho ešte viac skrátiť čas vývoja. Django využíva 
návrhový vzor MVC, aj keď ho interpretuje odlišne na troch vrstvách.  

• dátový model – vrstva pracuje s dátami a so všetkým čo s nimi súvisí. Čiže prístup k nim, ich 
validáciu, vzťahy medzi nimi. 

• pohľad – vrstvu zastupuje v Django frameworku šablónovací systém a funkcie rozhodujúce,  
ktorý „template“ sa má použiť na zobrazenie ktorých údajov. Tieto funkcie sa nazývajú views. 

• controller – vrstva má na starosti riadiacu logiku, ide o mapovanie url adries ku konkrétnym 
funkciám. 

Doctrine – projekt Doctrine je sada PHP knižníc, ktoré poskytujú služby 
perzistencie, objektovo relačného mapovania a súvisiace funkcie. Doctrine 
podporuje „sharding“ na SQL databázy, aby sa dosiahol vysoko škálovateľný výkon 
a vysoká dostupnosť.  

DotNetNuke – open-source redakčný systém (content management) na báze  
.NETu  a framework pre webový vývoj, ktorý je možné ľahko a rýchlo nasadiť na 
webové stránky v Azure.  

Drupal – open source redakčný systém na báze PHP, ktorý je populárny pre 
riadenie znalostí a scenáre obchodnej spolupráce. Drupal je nástroj na tvorbu 
webových stránok, je zadarmo, tvorený a udržiavaný širokou komunitou. 
Umožňuje ľahké vytvorenie, aktualizáciu a spravovanie webstránok bez nutnosti 
rozsiahlych technických vedomostí. Uživateľské rozhranie Drupalu umožňuje 
pridávanie podstránok, navigácie, obrázkov a súborov a jeho bezpečnostné prvky 
umožňujú nastavenie rôznych úrovní oprávnení pre užívateľov. Ako stránka rastie, je jednoduché 
pridať rôznu funkcionalitu z tisícov modulov, ktoré sú dostupné na stiahnutie. Drupal je odporúčaný 
ako jeden z najlepších webových frameworkov. Patrí k obľúbeným publikačným systémom (CMS) vo 
svete aj na Slovensku. Je populárny najmä pre svoju flexibilitu a tiež bezpečnosť. Pomocou Drupalu je 
vytvorená aj oficiálna stránka Bieleho domu. 

Eclipse – open-source integrované vývojové prostredie (IDE) s plug-in 
architektúrou, ktorá umožňuje podporu pre mnoho jazykov, vrátane Java, C, C ++, 
PHP a Python. Azure Plugin pre Eclipse s Javou zjednodušuje proces vytvárania a nasadenie aplikácií 
Java do Azure. Vývojové prostredie Eclipse s nainštalovaným doplnkom ADT (Android Development 
Tools) bolo oficiálnym nástrojom na vývoj aplikácií pre operačný systém Android 



Git – bezplatný open source distribuovaný systém pre správu verzií (DVCS), ktorá 
sa stala populárnou pre správu open-source projektov, pričom vývojársky tím 
môže mať v rozmedzí od jedného do tisícky členov. Azure webové stránky 
podporujú nasadzovanie aplikácií cez Push protokol Git.  

Hadoop – čoraz populárnejší framework, ktorý umožňuje distribuované 
spracovanie veľkých dátových súborov naprieč klastrami serverov pomocou 
jednoduchého programovacieho modelu. Je navrhnutý tak, aby sa dal 
rozšíriť od jednotlivých serverov na tisícky strojov, z ktorých každý ponúka 
výpočtovú a úložnú kapacitu. Developer Preview do služby Apache Hadoop 
bolo v dobe písania publikácie k dispozícii na základe pozvánky. Framework Hadoop zastrešuje 
Apache Software Foundation. Využívajú ho aj veľké firmy napr. Yahoo, Facebook či Apple. De facto 
konkuruje databázovým gigantom, ako napr. Oracle alebo Teradata.  

Myšlienka, na ktorej je založený Hadoop, je pomerne jednoduchá a pochádza od Googlu. Dáta sú 
rozložené na veľkom množstve bežných komoditných serverov. Použitý algoritmus MapReduce má 
dve fázy – najprv vykoná jednoduché operácie nad vybranými dátami v celom klastri. Netreba teda 
dáta sťahovať, výpočet sa paralelne vykonáva na všetkých uzloch klastra, ktoré majú relevantné dáta. 
Výsledok sa potom agreguje pomocou kroku Reduce. Využíva sa distribuovaný súborový systém 
HDFS.  

Hibernate – pod týmto názvom sa skrýva riešenie pre objektovo relačné 
mapovanie (ORM) typu open-source pre vývojárov v jazyku Java. Hibernate 
spracováva mapovanie medzi Java triedami a databázovými tabuľkami, rovnako 
ako mapovanie medzi dátovými typmi jazyka Java a SQL dátovými typmi. 

JBoss – open-source Java EE aplikačný server pre akýkoľvek operačný systém, 
ktorý podporuje Javu, vrátane Azure. Ponúka podporu pre JSP, servlety, JDBC, 
SOAP, cache a mnoho ďalších funkcií. 

Jenkins CI – uznávaný open-source integračný server. Je vybudovaný na 
programovacom jazyku Java, poskytuje viac ako 400 pluginov pre podporu tvorby 
a testovania prakticky akéhokoľvek projektu. 

Jetty – open-source webový server a Java servlet kontajner s podporou webových 
socketov, OSGi, JMX, JNDI, JASPO, AJP a mnoho ďalších objektov pre integráciu. 
Jetty môže byť vložený do zariadení, nástrojov, frameworkov, aplikačných 
serverov a klastrov.  

Joomla – ľahko použiteľný a rozšíriteľný open-source systém pre správu obsahu 
(CMS) a blogovanie, napísaný v PHP. Pre ukladanie údajov využíva databázový 
server MySQL. Je k dispozícii pre okamžitú inštaláciu z Azure marketplace. 
Joomla je redakčný systém určený pre vytváranie webstránok a ďalších online 
aplikácií, používa sa aj na tvorbu jednoduchých osobných webových stránok aj  
komplexných webových aplikácií. Po inštalácii a spustení Joomla je aj pre netechnicky založených 
používateľov jednoduché pridávať a spravovať obsah, súbory, prípadne aj údaje pre chod spoločnosti 
alebo organizácie. Ktokoľvek so základnými znalosťami Office riešení je schopný naučiť sa jednoducho 
spravovať stránky pod Joomla. 



JRuby je výsledkom snahy obnoviť programovací jazyk Ruby (http://www.ruby-lang.org ) ako 
interpreter v Jave. Verzia v Jave je úzko integrovaná s Java Virtual Machine a je ako „free“ softvér 
šírená pod EPL / GPL / LGPL licenciami.  

Liferay – populárny open source portál. Poskytuje správu webového obsahu a softvér pre spoluprácu 
formou balíčkov. 

Mageia – GNU / Linux-based free operačný systém. Jedná sa o komunitný 
projekt, podporovaný neziskovou organizáciu dobrovoľných prispievateľov 
s cieľom dodávať bezpečný, stabilný a udržateľný operačný systém. Linuxová 
distribúcia Mageia je odnožou v minulosti populárneho Mandriva Linuxu. Vznikla v septembri 2010 
ako samostatný projekt po tom, čo bola väčšina zamestnancov pracujúcich na distribúcii Mandriva 
Linuxu prepustená a ďalšie smerovanie spoločnosti Mandriva SA bolo ohrozené. Mageia Linux je 
v súčasnosti plne komunitná distribúcia založená na vzájomnej otvorenej spolupráci tvorcov, 
používateľov a podporovateľov. v máji 2012 bola nakoniec oficiálne oznámená dostupnosť finálneho 
vydania Mageia 2. Uvoľneniu finálnej verzie predchádzalo sedem vývojových vydaní , čo by malo byť 
zárukou vyzretosti ponúkaného systému. 

Magento – eCommerce softvér. Táto platforma si získala dôveru popredných 
svetových značiek.  

MantisBT  – populárny free webový systém pre ladenie a sledovanie chýb. Je 
napísaný v skriptovacom jazyku PHP a pracuje s MySQL, MS SQL a databázami 
PostgreSQL a populárnymi webovými servermi.  

Maven je open-source automatizačný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie 
a riadenie projektov napísaných v C#, Ruby, Scala, a iných programovacích 
jazykoch. 

MediaWiki  – free softvér typu open source napísaný v PHP. Pôvodne bol 
vytvorený pre použitie na Wikipédii. Teraz je používaný niekoľkými inými 
projektmi neziskovej nadácie Wikimedia Foundation a mnohými ďalšími wiki. 

Memcached – bezplatný open-source distribuovaný objektový systém pre cache 
pamäti s API, ktorý je k dispozícii pre veľa programovacích jazykov. Memcached je 
založený na položkách typu kľúč-hodnota v pamäti pre malé fragmenty 
ľubovoľných dát, napríklad textových reťazcov, binárnych objektov, ktoré sú typicky 
vrátené ako výsledky databázových volaní, volaní cez API, alebo pre renderovanie stránok. Vo väčšine 
prípadov sú prístupy k disku najčastejšim miestom, kde dochádza k spomaleniu aplikácie najmä 
pokiaľ sa jedná o aplikáciu náročnejšiu na prístupy k SQL databáze. Memcache je vysokovýkonný 
systém na ukladanie objektov do pamäte, vyvíjaný najmä pre zvýšenie škáľovateľnosti dynamických 
webových aplikácii so zámerom znížiť záťaž na databázu a súborový systém. Jeho výkon sa najlepšie 
prejavuje pri veľkých počtoch súbežných čítaní objektu vďaka flexibilnému systému prístupu 
k pamäti. 

mojoPortal – free open source webový softvér pre správu obsahu pre webové 
stránky. 

MongoDB je škálovateľná, vysoko výkonná, open source NoSQL databáza, ktorá 
obsahuje dokumentovo orientované úložiská. Podporuje replikácie, vysokú 
dostupnosť, auto-sharding a ďalšie funkcie. MongoDB môže byť nasadená do 
Azure prostredníctvom jednoduchého „free“ inštalátora. Odlišuje sa od klasických relačných databáz 

http://www.ruby-lang.org/


tým, že ukladá štruktúrované dáta ako  JSON dokumenty s dynamickými schémami. (MongoDB 
nazýva tento formát BSON.) Vďaka tomu je práca s určitými typmi dát rýchlejšia a jednoduchšia. 
Jadro MongoDB je implementované v C, ale existujú k nej ovládače v mnohých typicky používaných 
jazykoch. Analógiou záznamu z klasickej databázy v MongoDB je dokument, na ktorý sa dá pozerať 
ako na objekt, ktorý má niekoľko atribútov s danými hodnotami. Na rozdiel od relačných tabuliek 
však atribút môže obsahovať aj komplexné dáta — presne tak, ako inštančná premenná objektu 
môže obsahovať iný objekt.  Dokumenty v kolekcii nemusia rovnakú štruktúru. To je rozdiel oproti 
relačným tabuľkám, kde záznamy v jednej tabuľke musia mať rovnaký počet atribútov s výnimkou, 
keď niektorý atribút je „null“ a dokonca sa musia zhodovať dátové typy. Bezschémovosť dokumentov 
je vlastnosť, ktorá sa hodí v prípade dynamických databáz. 

Moodle – na pozadí každého e-learningového systému je server, na ktorom beží 
systém LMS (Learning Management System), ktorý spravuje informácie 
o kurzoch a študentoch. Kurzy a s nimi súvisiace testy je možné do systému dopĺňať centrálne na 
základe projektov pre príslušný typ vzdelávania. LMS umožňuje distribuovať študijné materiály, 
kontroluje dosiahnutý progres každého študenta, najčastejšie pomocou interaktívnych testov. 
Súčasťou LMS je spravidla aj systém pre komunikáciu.  Moodle je populárny Course Management 
System (CMS), tiež známy ako Learning Management System (LMS) alebo Virtual Learning 
Environment (VLE). Je to bezplatná webová aplikácia, ktorú pedagógovia používajú na vytvorenie 
efektívnej e-learningovej stránky. 

MySQL je svetovo najpopulárnejší open source databázový server, ktorá ponúka 
vysoký výkon, spoľahlivosť a jednoduchosť použitia. MySQL databázy môžu byť 
nasadené na Azure do virtuálnych serverov, alebo ako služba poskytovaná pod 
hlavičkou ClearDB. 

Neo4j je robustná (plne ACID) transakčná takzvaná grafová databáza. Vzhľadom k svojmu modelu dát 
pre grafy je Neo4j veľmi výkonný. Pre niektoré operácie s dátami je Neo4j tisíckrát rýchlejší ako 
relačné databázy. Neo4j je najpopulárnejšia grafová databáza. Používa ju viac ako 20 spoločností 
z Global 2000, stovky startupov a tisíce členov IT komunity v rôznych scenároch použitia napr. ako sú 
sociálne aplikácie, odhaľovanie podvodov, schvaľovanie zdrojov, správa sietí a dátových centier 
a ďalšie. 

Nginx [engine x] je HTTP a reverzný proxy server, rovnako ako poštový proxy server. 

nopCommerce je open source e-commerce riešenie, ktoré obsahuje frontend a backend nástroje na 
správu. nopCommerce je plne prispôsobiteľné nákupný košík, stabilná a jednoducho použiteľná 
platforma. 

Open Atrium -open source platforma navrhnutá špecificky pre tímovú komunikáciu. Obsahuje blog, 
wiki, zdieľaný kalendár a zoznam úloh (to-do) .   

Orchard je open source systém pre správu obsahu (CMS), ktorý obsahuje zdieľané 
komponenty pre aplikácie ASP.NET. Je k dispozícii pre okamžité inštaláciu z Azure 
marketplace. 

OpenSSO je open-source projekt pre jednotné prihlásenie. Využíva modul 
Identity, ktorý slúži ako úložisko pre klientské certifikáty zodpovedajúce 
používateľom v cieľových aplikáciách, ktoré obsahujú integrovaných agentov pre 
bezpečnú komunikáciu s modulom Identity. 



Open SUSE -projekt openSUSE je bezplatná open-source Linux distribúcia, ktorú je 
možné použiť na virtuálnych strojoch v Azure IaaS. 

phpBB je bezplatný open-source bulletin board softvérová platforma s rozsiahlou 
databázou úprav a štýlov, ktoré môžu byť použité pre rýchle nasadenie. Je k dispozícii pre okamžitú 
inštaláciu z Azure marketplace. 

Redmine – webová aplikácia pre flexibilné riadenie projektu. Je multiplatformová, napísaná vo 
frameworku Ruby on Rails. 

ResourceSpace – Webový open source systém pre správu digitálnych aktív, ktorý bol navrhnutý 
s ohľadom na maximálnu jednoduchosť. 

Review Board je výkonný webový nástroj na analýzu kódu, ktorý vývojárom uľahčuje revízie kódu. 
Hodí sa pre malé hobby projekty aj rozsiahle projekty veľkých firiem. 

Riak – open source distribuovaná databáza. 

Ruby on Rails – populárny open-source webový framework, ktorý je optimalizovaný pre 
pohodlnú prácu programátorov a dosiahnutie udržateľnej produktivity. Veľkú časť 
rutinného kódu, ktorý sa v každom projekte opakuje, za programátora generujú skripty 
a on sa môže sústrediť na logiku aplikácie. 

Solr – populárna vysoko výkonná open-source platforma podnikového 
vyhľadávania, ktorá vychádza z projektu Apache Lucene. Jeho hlavnou výhodou je 
výkonné full-textové vyhľadávanie, vrátanie vyhľadávania v dokumentoch 

a geopriestorového vyhľadávania. 

Spree – open source e-commerce platforma vytvorená na báze Ruby on Rails 
frameworku. z toho vyplýva možnosť jednoduchého prispôsobenia. 

SpringSource  – populárny programovací model a vývojársky aplikačný framework 
a pre podnikových vývojárov v jazyku Java. 

Sugar CRM – ponúka firmám flexibilitu pri návrhu aplikácií a procesov súvisiacich s riadením vzťahov 
so zákazníkmi.  

SLES (SUSE Linux Enterprise Server) je Linux distribúcia vyvinutá spoločnosťou 
Novell, ktorá ponúka spoľahlivú stabilitu. Je to jeden z operačných systémov 
k dispozícii pre okamžité nasadenie na Azure virtuálnych strojoch.  

Symfony – Open-source Model-View-Controller (MVC) webový aplikačný framework pre PHP 
vývojárov. 

ThinkUP – „free“ open source webová aplikácia, ktorá zachytáva všetky svoje aktivity na sociálnych 
sieťach, ako je Facebook, Twitter, Google+ a Foursquare. 

Tiki Wiki – CMS Groupware a výkonný open-source systém správy obsahu. Môže byť použitý na 
vytvorenie najrôznejších webových aplikácií, stránok a portálov. 

Tomcat – implementácia open-source Java Servletov a technológií JSP stránok, ktorá poskytuje HTTP 
prostredie webového servera pre vykonanie Java kódu. 

 



Ubuntu – Distribúcia Debian linuxu, ktorá je k dispozícii pre nasadenie na Azure 
virtuálnych strojoch z galérie VMDepot. 

 

Umbraco – populárny open-source CMS napísaný v C #, ktorý je možné prispôsobiť 
prostredníctvom vzorových stránok ASP.NET, XSLT a kódu v C#. Je k dispozícii pre 
okamžitú inštaláciu z Azure marketplace.  

 

WordPress – veľmi populárna open-source blogovacia platforma a CMS založená na 
PHP a MySQL databáze. Je k dispozícii pre okamžitú inštaláciu z Azure marketplace.  

 

X2CRM -aplikácia na podporu predaja, marketingu a servisu pre firmy, ktoré vyžadujú 
kvalitný informačný systém cielený na zákazníka. s osobitným dôrazom na rýchlosť 
predaja a optimalizáciu procesov je X2CRM kompaktný a ľahko ovládateľný, flexibilný 
a nákladovo efektívny. 

  



Používateľské rozhranie na správu Azure 
Vstupný bod do platformy je azure.microsoft.com. Používateľ môže vytvárať a spravovať virtuálnu 
infraštruktúru buď v prehľadnom prostredí portálu https://portal.azure.com, pomocou skriptov cez 
Microsoft Azure PowerShell, cez Azure CLI alebo môže použiť nástroj tretej stany, prípadne si 
používateľ môže prostredníctvom REST API rozhrania vytvoriť vlastný administrátorský nástroj 
optimalizovaný pre činnosti, ktoré bude najčastejšie vykonávať. Skripty cez Microsoft Azure 
PowerShell sú veľmi efektívne pre opakované, alebo hromadné akcie, napríklad ak potrebujete 
vytvoriť viac virtuálnych strojov s rovnakou konfiguráciou, pripojiť viac diskov k virtuálnemu serveru 
a podobne. 

 

Prehľadné a interaktívne prostredie portálu na správu služieb Microsoft Azure. Portál bol v dobe 
písania tejto publikácie vo verzii Preview 

Filozofia nového portálu 
V portáli používanom pre správu Azure od roku 2011 sú všetky Azure služby sústredené na ľavej 
strane. Navigácia na tomto portáli funguje na princípe stromovej štruktúry, postupne krok sa krokom 
sa ponárate hlbšie alebo postupujete lineárne do „šírky“. Táto štruktúra funguje dobre pri správe 
nezávislých komponentov. 

Takéto používateľské rozhranie však neodráža filozofiu platformy Microsoft Azure, čo je de-facto 
zbierka prepojených služieb a preto stromová štruktúra nie je ideálna pre prácu s kolekciami služieb. 
Nový portál je organizovaný ako „postup“, takže uľahčuje vytváranie aplikácií „end-to-end“ 
s komponentmi z viacerých služieb.  

https://portal.azure.com/


 

Komplexné informácie o webovej aplikácii v novom portáli 

 

Porovnanie postupu vytvárania webovej aplikácie v pôvodnom a novom portáli 



 

Porovnanie postupu vytvárania webovej aplikácie v pôvodnom a novom portáli, pokračovanie 

 

Používajte nový portál. Aj keď stále dochádza k zmenám a aktualizáciam pôvodného portálu 
manage.windowsazure.com, tento bude perspektívne nahradený novým Azure portálom. Pôvodný 
portál bude utlmovaný a nový vývoj sa presúva do nového portálu. Všetky nové pripravované funkcie  
budú len v novom portáli. Jeden z hlavných dôvodov prečo používať nový portál sa dozviete v ďalšej 
stati. 

Modely pre nasadenie 
Skôr než začnete pracovať s Azure objektami a zdrojmi (resources ), je dôležité pochopiť, že Azure má 
v súčasnej dobe dva modely nasadenia: Resource manager a klasický. Pojem zdroje treba v kontexte 
tejto publikácie chápať ako každú jednu službu, ktorú ponúka cloudová platforma Microsoft Azure. 

Resource Manager: Najnovší model pre nasadenie Azure zdrojov. Väčšina novších zdrojov podporuje 
tento model nasadenia a v budúcnosti ho budú podporovať všetky. 

Classic: Tento model je v súčasnosti podporovaný väčšinou existujúcich Azure zdrojov. Nové zdroje 
pridané do Azure už tento model podporovať nebudú. 

Zdroje alokované pomocou správcu zdrojov  (Resource Manager deployment model) môžu byť 
vytvorené pomocou šablón, zatiaľ čo prostriedky vytvorené pomocou klasického modelu nasadenia 
takto vytvorené byť nemôžu. 

Jednotlivé vlastnosti Azure prostriedkov alebo ich správanie môže byť v rámci oboch modelov rôzne, 
alebo niektorý z prostriedkov existuje len v jednom modeli. Napríklad, vyrovnávanie záťaže počas 
prevádzky funguje pre virtuálne stroje vytvorené pomocou klasického modelu nasadenia implicitne, 
pretože virtuálne stroje sú členmi Azure Cloud Service a zaťaženie je automaticky rozložené medzi 
virtuálne stroje v rámci cloudu. Virtuálne stroje vytvorené pomocou Resource Managera nie sú 
členmi „balancovanej“ služby a na vyrovnávanie záťaže musí byť vytvorený samostatný Azure Load 
Balancer. 

Prostriedky vytvorené pomocou jedného modelu nemusia, prípadne nemôžu nutne spolupracovať 
s prostriedkami vytvorenými pomocou iného modelu nasadenia. Napríklad virtuálne stroje vytvorené 
pomocou jedného modelu nasadenie môžu byť pripojené len k virtuálnym sieťam vytvoreným 
pomocou rovnakého modelu nasadenia. 



K dispozícii je Resource Manager API pre model nasadenie Resource Manager a Service Management 
API pre klasický model nasadenia. Vývojári môžu písať kód pre komunikáciu s týmito API rozhraniami 
priamo. 

IT profesionáli však typicky komunikujú s týmito API rozhraniami nepriamo pomocou: 

• grafického portálu vo webovom prehliadači,  
• Azure PowerShell rutín na počítači s Windows,  
• Azure rozhrania príkazového riadku (CLI) na počítači s Windows, OS X, alebo Linuxom. 

Všetky tri tieto nepriame metódy môžu komunikovať priamo s API. To znamená, že keď budú 
doplnené nové funkcie, budú okamžite dostupné cez API.  

 

Všimnite si dve zložky pre virtuálne počítače, prvá je pre Classic, druhá je pre stroje nasadené cez 
Resource Manager 

 

Všimnite si na obrázku z procesu vytvárania virtuálneho servera pole „Select a deployment model“. Tu 
si môžete vybrať klasický model nasadenia a model nasadenia cez Resource Manager. 



Virtuálne servery (IaaS) 
Model poskytovania IaaS, teda infraštruktúra ako služba predpokladá poskytovanie virtualizovanej 
infraštruktúry, najčastejšie virtuálnych serverov. Zákazníci sa zbavia starostí a investičných nákladov 
súvisiacich s nákupom a prevádzkou serverov, úložísk, alebo sieťovej infraštruktúry. Kupujú si ich ako 
službu. o všetky problémy súvisiace s prevádzkou hardvérovej infraštruktúry sa pri tomto modeli 
stará poskytovateľ. Model IaaS je výhodný napríklad pre firmy, ktoré majú nakúpené softvérové 
licencie, ale nechcú viazať kapacity na hardvér. Virtuálne stroje na platforme Microsoft Azure majú 
perzistentné, teda trvalé úložisko, dajú sa rýchlo vytvoriť pomocou galérie predkonfigurovaných  
obrazov operačných systémov. Perzistentné úložisko pre VHD obrazy je vytvorené nad službou Azure 
Blob Storage. Vďaka použitiu Blob Storage sú tieto obrazy virtuálnych serverov vždy replikované 
trojnásobne v dátovom centre a navyše, pre ešte vyššiu spoľahlivosť je možné zapnúť funkcionalitu 
Geo Replication – potom budú disky replikované aj do geologicky odľahlého dátového centra. 

Možnosť vytvoriť virtuálny stroj na vyžiadanie, či už zo štandardného obrazu alebo z vašich 
inštalačných médií, môže byť veľmi užitočná, navyše pri hodinovej tarifikácii aj rentabilná. Môžete 
vytvoriť taký počet virtuálnych serverov, koľko potrebujete a len na nevyhnutne potrebnú dobu. 
v porovnaní s klasickými servermi odpadá doručovanie, vybaľovanie, či konfigurácia.  

Virtuálny server môžete využiť na vývoj, či ako testovaciu platformu. Môžete si zvoliť nielen server, 
ale aj databázovú platformu, ktorá beží na jednom alebo viacerých virtuálnych serveroch. Môžete 
použiť virtuálne servery na rozšírenie kapacity vášho dátového centra napríklad v prípade 
predvídateľných, ale aj nepredvídateľných špičiek a podobne. 

Výkonové konfigurácie 
Nadpis by samozrejme mohol znieť výkonové a cenové konfigurácie. Na úvod spomenieme niekoľko 
hlavných ekonomických výhod virtuálnych strojov na platforme Azure  

• Žiadne obstarávacie náklady  
• Platíte len za to, čo používate  
• Fakturácia po minútach 

Pomocou cenovej kalkulačky môžete odhadnúť svoje mesačné náklady a na fakturačnom portáli si môžete 
kedykoľvek skontrolovať skutočné využívanie svojho účtu a faktúru. Nastavte si automatické upozornenia 
fakturácie posielané na e-mail, ktorá vás upozorní, keď útrata prekročí nakonfigurovanú čiastku. 

 

Výpočet nákladov pomocou cenovej kalkulačky 

 



Virtuálne počítače sa delia do dvoch úrovní: Basic a Standard  

Úroveň Basic – výpočty pre všeobecné účely. Ekonomicky výhodný variant pre úlohy súvisiace 
s vývojom, testovacie servery a ďalšie účely, pre ktoré sa nevyžaduje vyrovnávanie záťaže, 
automatické škálovanie, ani používanie virtuálnych počítačov s vysokými nárokmi na pamäť. 

 

Úroveň Basic, konfigurácie A0 – A4 

Úroveň Standard: Ponúka najväčšiu flexibilitu. Podporuje všetky konfigurácie a funkcie virtuálnych 
počítačov. 

 

Úroveň Standard, konfigurácie A0 – A7 

Virtuálne počítače A8 až A11 bežia na procesoroch Intel Xeon E5. Konfigurácie A8 a A9 využívajú sieť 
InfiniBand 40 Gbit/s a technológiu priameho prístupu do pamäte vzdialeného počítača (RDMA). Tieto 
konfigurácie sú vhodné pre aplikácie MPI (Message Passing Interface), klastre s vysokým výkonom, 
modelovanie a simuláciu, kódovanie videa a ďalšie scenáre náročné na výpočtový alebo sieťový výkon. 

 

Konfigurácie A8 – A11 



Séria D 
Okrem série „A“ s klasickými diskami, môžete využívať aj virtuálne stroje série „D“ s rýchlejšími 
procesormi a "swapovacími" polovodičovými SSD diskami. Tieto konfigurácie sú vhodné pre scenáre 
„in-memory“ computing, kde okrem rýchlosti a kapacity pamäti RAM je dôležitá aj rýchlosť prístupu 
do dočasných úložných priestorov.   v ponuke je ako novinka aj variant veľkostí radu D nazvaný "DS", 
ktorý je určený špecificky pre Premium Storage, čiže trvalé SSD disky. Merače cien a účtovania pre 
veľkosti DS sú rovnaké ako pre rad D. Rozdiel je v tom, že sada DS používa SSD disky nielen na 
"swapovanie" operačného systému, ale aj ako disky pre trvalé ukladanie dát. Úložisko SSD 
obsiahnuté vo virtuálnych počítačoch radu D je teda miestne, dočasné úložisko. DS virtuálne počítače 
majú trvalé SSD úložisko, ktoré je potrebné si objednať pod označením Premium Storage. 

 

Séria D s polovodičovými diskami a rýchlymi procesormi 

 
Séria G 
Prioritou tejto série je optimalizácia pre výkon. Majú vysoký výpočtový výkon s najnovšími 
procesormi, väčšou pamäťou a väčším miestnym úložiskom SSD. Virtuálne počítače radu G majú 
najnovšie procesory Intel Xeon E5 v3 s dvojnásobnou kapacitou pamäte a štvornásobne vyššou 
kapacitou úložiska SSD oproti rade D. Rad G prináša v porovnaní so všetkými súčasnými veľkosťami 
virtuálnych počítačov vo verejnom cloude neporovnateľný výpočtový výkon a vďaka tomu bude 
ideálny pre vaše najnáročnejšie aplikácie. v ponuke je aj nový variant veľkostí série G nazvaný "GS", 
ktorá je určená špecificky pre úložisko úrovne Premium. Merače cien a účtovania pre veľkosti GS sú 
rovnaké ako pre rad G. Úložisko SSD obsiahnuté vo virtuálnych počítačoch radu G je miestne dočasné 
úložisko. Ak požadujte trvalé úložisko, používajte virtuálne počítače GS a samostatne si kúpte 
úložisko úrovne Premium. Inštancia G5 je izolovaná na hardvér vyhradený pre jediného zákazníka. 



 

Séria G optimalizovaná na výkon 

Podpora Linuxu 
V store Azure Marketplace je k dispozícii podpora od vydavateľov pre rôzne linuxové image 
virtuálnych počítačov. v niektorých prípadoch ju vydavateľ poskytuje zdarma. v iných prípadoch si 
oprávnenie využívať podporu vydavateľ účtuje. Celková cena za prevádzkovanie linuxového 
virtuálneho počítača je súčtom sadzby za podporu (ak sa platí) a sadzby za linuxový výpočtový výkon.  

Image SUSE Linux Enterprise Servera (SLES) Virtuálne počítače Azure sa dajú nasadiť s imidžom SLES 
Basic a SLES Premium dostupných v store Azure Marketplace. Zákazníci, ktorí si nasadia imidž SLES 
Basic, majú u týchto virtuálnych počítačov nárok na opravy chýb od spoločnosti SUSE bez 
dodatočných poplatkov nad rámec poplatkov za výpočtové prostriedky. Zákazníci s nasadenou 
imidžom SLES Premium majú u virtuálnych počítačov nárok na opravy chýb a telefonickú a e-mailovú 
podporu, ktorú poskytuje spoločnosť SUSE.  

 

Sadzby za podporu SUSE Linux Enterprise Servera. 

Virtuálne stroje v Azure marketplace 
V Azure Marketplace https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/virtual-machines  nájdete 
bohatú ponuku image virtuálnych serverov. v dobe písania tejto publikácie ich bolo 707. Môžete ich 
filtrovať podľa platformy, dodávateľa, alebo kategórie, prípadne vyhľadávať podľa kľúčového slova 
v názve. Nájdete tu napríklad server s rýchlou analytickou platformou SAP HANA, server s databázou 
Oracle 11g, server s Hortonworks Data Platform a stovky ďalších. 

https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/virtual-machines


 

Zoznam virtuálnych strojov a možnosti filtrovania 

Scenáre použitia virtuálnych serverov 
Služba IaaS na platforme Microsoft Azure je vhodná pre väčšinu klasických scenárov virtualizácie, no 
situovanie virtuálnych obrazov do cloudu poskytuje nové netušené možnosti. Zákazník ich môže 
využiť pre rôzne jednorazové akcie, nielen typické ako napríklad pre účely marketingových kampaní 
ale aj pre netradičné, pre ktoré si zákazník vytvorí z virtuálnych počítačov takzvaný grid pre paralelné 
riešenie výpočtovo náročných úloh, napríklad dešifrovanie a podobne. Infraštruktúre pre jednorazové 
akcie niekedy hovoríme aj „stratová infraštruktúru“, nakoľko po ukončení úlohy je možné celú IT 
infraštruktúru jednoducho, doslova na niekoľko kliknutí myšou, zrušiť.  

Na porovnanie, predstavte si scenár výpočtovo náročného jednorazového projektu. Pri klasickom 
riešení je potrebné špecifikovať požadovanú, fyzickú hardvérovú infraštruktúru, objednať (a 
pochopiteľne zaplatiť). Potom treba čakať na jej dodanie, následne všetko vybaliť, nainštalovať, 
nakonfigurovať... čiže dostávame sa na úroveň týždňov až mesiacov. Hlavnou výhodou využívania 
verejných cloudových služieb je agilnosť, potrebná kapacita je k dispozícii takmer okamžite, typicky sa 
jedná o minúty až hodiny. Ďalšou výhodou je robustnosť, nakoľko o chod a zálohovanie infraštruktúry 
sa stará poskytovateľ služby. 

Virtuálne servery v cloude sa dajú efektívne využiť nielen pre typické cloudhostingové scenáre, 
predpokladajúce vysoké nároky na výpočtový výkon, či prácu s veľkými objemami údajov, ale aj pre 
projekty, u ktorých sa predpokladá rýchly rast, prípadne projekty, ktorých nároky na IT kapacity sa 
dajú ťažko odhadnúť, nakoľko škálovanie virtuálnej infraštruktúry je oveľa jednoduchšie a 
v konečnom dôsledku aj lacnejšie ako u hardvéru. Cloudhosting je veľmi výhodný aj pre projekty 
s nárazovou návštevnosťou, napríklad weby jednorazových podujatí. 

Zosumarizované a podčiarknuté – ako využijete virtuálne servery v Microsoft Azure závisí len a len od 
vás, od vašich potrieb a požiadaviek. IaaS poskytuje flexibilne meniteľnú výpočtovú kapacitu v cloude. 
Poskytuje vám úplnú kontrolu nad výpočtovými zdrojmi, eliminuje investičné náklady a skracuje čas 
potrebný na nábeh biznisu. Platíte len za kapacitu, ktorú skutočne využívate. 

 

 



Vytvorenie virtuálneho serveru s Linuxom cez portál 
Cieľom prvého príkladu bude vytvorenie virtuálneho servera Ubuntu Server 14.04. Pre vytvorenie 
nového virtuálneho servera použite  buď dnes používaný klasický Azure Management Portal 
https://manage.windowsazure.com alebo lepšie nový, interaktívnejší portál na adrese 
https://portal.azure.com , ktorý bol v dobe písania tejto publikácie vo verzii Preview. 

 Nakoľko táto príručka je zameraná na iné platformy než Windows, pre vytvorenie virtuálneho 
servera s Linuxom cez Azure Management Portal využijeme iné klientské zariadenie než desktop, či 
tablet s Windows, ale v našom prípade iPad. Rovnako dobre môžete použiť tablet s Androidom, alebo 
počítač s operačným systémom Mac OS.  

V hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom typov služieb, ktoré sú súčasťou cloudovej platformy 
Microsoft Azure, aktivujte položku New s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec 
so zoznamom typov objektov, ktoré je možné vytvoriť. v našom príklade budeme vytvárať virtuálny 
server, takže logicky rozvinieme položku Compute. Vpravo sa zobrazí  ďalší stĺpec s ponukou 
vybraných konfigurácií. Nami požadovaný Ubuntu Server 14.04 v tejto ponuke je, takže stačí kliknúť 
na príslušnú položku. v opačnom prípade, ak vami požadovaná položka v operatívnej ponuke nie je, 
kliknite v hornej časti na položku Marketplace a požadovanú položku vyberte z úplného zoznamu. 

 

Výber typu objektu, ktorý potrebujete vytvoriť 

Po vybraní objektu sa zobrazí okno s podrobnosťami o virtuálnom serveri s operačným systémom 
Ubuntu Server 14.04, podmienkami použitia a podobne. 

https://manage.windowsazure.com/
https://portal.azure.com/


 

Podrobnosti o vybranom objekte 

Všimnite si na obrázku pole Select a deployment Model. Tu si môžete vybrať klasický model 
nasadenie alebo model nasadenia cez Resource Manager 

V okne, ktoré zobrazuje podrobnosti o vybranom objekte, si v spodnej časti všimnite „combo box“, 
v ktorom vyberáte model nasadenia, v našom prípade Clasic a tlačidlo Create. Po jeho zatlačení sa 
zobrazí okno, v ktorom je potrebné zadať podrobnosti o vytváranom virtuálnom serveri. v položke 
Pricing Tier si vyberáte konfiguráciu z hľadiska výkonu a ceny. Podrobnosti nájdete v jednej 
z predchádzajúcich statí s názvom Výkonové konfigurácie. Implicitne vám budú ponúknuté dve 
štandardné konfigurácie D1 a A1. Pripomíname, že séria „A“ má klasické disky a virtuálne stroje série 
„D“ disponujú rýchlejšími procesormi a polovodičovými swapovacími SSD diskami. Tieto konfigurácie 
sú vhodné pre scenáre, kde okrem rýchlosti procesora a kapacity pamäti RAM je dôležitá aj rýchlosť 
prístupu do úložných priestorov. Samozrejme za virtuálne stroje série D budete platiť o niečo vyššie 
mesačné poplatky než za menej výkonné stroje série A. 

 

Výber konfigurácie z hľadiska výkonu a ceny 



 

Zadávanie parametrov vytváraného virtuálneho stroja 

 

Nasleduje zadávanie parametrov vytváraného virtuálneho stroja. Všimnite si, že nakoľko okno pre 
zadávanie parametrov obsahuje viac položiek, využili sme jednu z výhod nového portálu – flexibilitu 
a iPad, z ktorého sme parametre zadávali sme pre pohodlnejšiu prácu, sme pootočili do režimu „na 
výšku“.   

Môžete si vybrať spôsob autentifikácie. My sme zvolili pre tento testovací príklad autentifikáciu 
pomocou hesla. Odporúčame aj pri testovacích a vývojárskych strojoch zadávať silné heslá. Pre 
vytvorenie virtuálneho stroja teda potrebujete zadať používateľské meno a prihlasovacie heslo 
a vybrať región, v ktorom sa nachádza dátové centrum, a teda kde bude váš virtuálny stroj 
hostovaný, prípadne vybrať Resource group, do ktorej bude virtuálny stroj priradený. Pri niektorých 
platformách si môžete zvoliť aj zostavu podľa dátumu vydania. Premýšľate ako virtuálny server 
pomenovať? Predsa tak, ako ho máte pomenovaný v projekte vášho informačného systému. Takže 
vymýšľať názov budete len pri testovacích konfiguráciách  a virtuálnych strojoch pre študijné 
a skúšobné účely.  

Virtuálny stroj v modele Classic beží vždy v rámci cloudovej služby, čiže balancovaného DNS uzla. 
Pokiaľ chcete združiť viac virtuálnych strojov, či už pre vyrovnávanie záťaže, alebo ich prepojiť v rámci 
virtuálnej siete je potrebné vytvoriť tieto virtuálne stroje v rámci spoločnej cloudovej služby. 

Účet bude vytvorený v úložisku vytvorenom na báze služby Azure Blob Storage. Tu bude uložený VHD 
obraz virtuálneho stroja. Tieto súbory sú vďaka použitiu Blob Storage vždy replikované trojnásobne 
v dátovom centre a navyše môžete zapnúť Geo Replication – potom budú disky replikované aj do 
geologicky odľahlého párového dátového centra. 



V prípade, ak máte viac virtuálnych strojov, môžete ich prostredníctvom položky Cloud Service spojiť 
a v rámci cloudu poskytnúť robustné aplikácie, ale pre tento príklad je cieľom vytvoriť iba jeden 
virtuálny stroj. 

Po potvrdení sa začne vytvárať virtuálny stroj. Jeho vytvorenie bude trvať nejaký čas, pri našich 
pokusoch to bolo približne tri a pol minúty. Postup vytvorenia môžete sledovať na „dočasnej“ modrej 
dlaždici na hlavnej obrazovke portálu.  

Všimnite si v dolnej časti pole položku „Pin to dashboard“. Ak ju necháte označenú, dlaždica 
novovytvoreného virtuálneho stroja bude pripnutá na základnú plochu portálu. 

 

Signalizovanie vytvárania virtuálneho stroja na dlaždici.  

Aby ste získali lepší prehľad o bohatej ponuke virtuálnych strojov, odporúčame vám pozrieť si 
marketplace. Nájdete tam bohatú ponuka konfigurácií virtuálnych serverov nielen s operačným 
systémom  Windows Server, ale aj pre serverové platformy na báze Linuxu (SUSE, Ubuntu, Oracle 
atď.). 

 

Ponuka virtuálnych strojov v Marketplace 

Vráťme sa však k námetu príkladu. Ako to funguje? Image, ktorý si vyberiete, sa po zadaní 
konfiguračných údajov prekopíruje do „blob“ úložného priestoru a následne sa nabootuje. Všetky 
zmeny sa priebežne ukladajú do „blob“ úložiska. 



 

Detaily o virtuálnom stroji. Po aktivovaní voľby All settings sa vpravo zobrazí ponuka možností 
nastavenia. 

Po vytvorení nového virtuálneho stroja bude okno pre monitorovanie jeho prevádzkových 
parametrov prázdne. Všimnite si v dolnej časti tohto okna oznam, že monitorovanie nemusí byť 
povolené. Pre povolenie monitorovania je potrebné zapnúť diagnostiku. Ovládací panel diagnostiky 
najjednoduchšie zapnete kliknutím na oznam „Monitoring may not be enabled...“ 

 

 

Aktivovanie diagnostiky 

Po vytvorení sa váš server zobrazí v zozname virtuálnych strojov v zložke Virtual machines. v prípade 
Classic modelu sa vytvorí aj cloudová služba v zozname Cloud Services. 



 

Zoznam virtuálnych strojov 

Na aplikačnej lište v hornej časti obrazovky nad základnými údajmi je ponuka funkcií pre prácu 
s aktuálne vybraným virtuálnym serverom.  

 

 

 

Podrobnosti o virtuálnom stroji vrátane grafického zobrazenia monitorovaných parametrov  



 

Dlaždica novovytvoreného virtuálneho stroja na hlavnej obrazovke Azure portálu. 

Vytvorenie virtuálneho servera s Linuxom cez Azure CLI 
Azure Command-Line Interface (Azure CLI) je napísaný v JavaScripte a vyžaduje Node.js, ktorý získate 
z Azure SDK for Node. Repozitár projektu sa nachádza na https://github.com/azure/azure-xplat-cli . 
Azure CLI poskytuje sadu shell open-source príkazov pre vytváranie a správu zdrojov v Microsoft 
Azure. 

Inštalácia CLI 
Je niekoľko spôsobov ako na desktop s Linuxom, prípadne OS X alebo Windows nainštalovať Azure 
CLI. Môžete použiť inštalátor, môžete nainštalovať Node.js a npm (Node Package manager) 
a následne aplikovať npm inštalačný príkaz, alebo môžete spustiť Azure CLI ako Docker container. 

Príkazová sekvencia pre inštalovanie cez npm je: 

sudo apt-get install nodejs-legacy 
sudo apt-get install npm 
sudo npm install -g azure-cli 
 

 

Inštalácia Azure CLI 

Po nainštalovaní CLI si môžete overiť správnosť inštalácie príkazom azure help. 

https://github.com/azure/azure-xplat-cli


 

Príkaz Azure CLI 

Najskôr prepnite Azure do arm (Azure Resource Manager) módu 

azure config mode arm 

 

Nasleduje pripojenie sa k vášmu Azure kontu cez Azure CLI 

azure login 
 

alebo príkaz môže obsahovať aj používateľské meno 

azure login -u meno 

 

Ak sa pokúšate prihlásiť sa pomocou privilégií, teda mena a hesla, ktoré používate pre Azure 
Management Portál,  prihlásiť sa vám nepodarí, viď obrázok. 

 

Prihlásenie sa ku kontu Azure 

Vytvorenie Azure Active Directory účtu 
V čom je problém? Prihlásenie cez Azure CLI funguje len firemným alebo školským účtom, 
označovaným aj ako účet organizácie, pretože tento účet je spravovaný vašou organizáciou a je 
definovaný vo vašej firemnej Azure Active Directory.  Ak takýto účet nemáte, môžete si ho vytvoriť. 
Ak v predchádzajúcom kroku prebehlo vaše prihlásenie úspešne, túto stať môžete vynechať. 

 



Prihláste sa cez Microsoft Azure Management Portál manage.windowsazure.com  a vyhľadajte 
v zozname v ľavej časti Active Directory.  

 

Zložka Active Directory 

Položka Default Directory obsahuje informácie o vašej totožnosti v Azure. Vyberte ju a najskôr 
sa prepnite sa do záložky DOMAINS, kde zistíte názov domény v tvare xx.onmicrosoft.com v našom 
prípade llackooutlook.onmicrosoft.com. Následne sa prepnite do záložky USERS a vytvorte nového 
používateľa pre „default“ doménu. Najskôr tam uvidíte len svoj osobný účet, ktorý má v stĺpci 
SOURCED FROM uvedené „Microsoft account“.  

Potrebujete vytvoriť nového používateľa vo vašej predvolenej .onmicrosoft.com Azure Active 
Directory doméne. v dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo +ADD USER. Na stránke, ktorá sa zobrazí, 
zadajte nové používateľské meno, typ používateľa nechajte „New user in your organization“. v tomto 
príklade sme vytvorili používateľa „jozef“. 

  

Pridanie používateľa 

V ďalšom dialógu vyplňte údaje o novom používateľovi. Rolu ponechajte s hodnotou User. 



 

Údaje o používateľovi 

Po potvrdení údajov sa vygeneruje dočasné heslo, ktoré musí byť po prvom prihlásení zmenené.   

 

Nový pridaný používateľ má v stĺpci SOURCED FROM uvedené „Microsoft Azure Active Directory“.  

Ešte je potrebné pridať nového používateľa ako spoluadministrátora vášho predplatného Azure, aby 
sa aj on mohol prihlásiť k portálu pre správu. v ľavom dolnom paneli kliknite na Settings.  Na 
pracovnej obrazovke vyberte záložku ADMINISTRATORS, kde by ste mali vidieť len váš osobný účet 
identity spoločnosti Microsoft. v dolnej časti stránky, kliknite na tlačidlo + ADD a vyberte voľbu „co-
administrator“. Tu zadajte e-mailovú adresu nového používateľa, ktorého ste  vytvorili, vrátane vašej 
predvolenej domény. Ak je všetko v poriadku, zobrazí sa vedľa používateľa pre predvolený adresár 
zelená značka. Nezabudnite si vybrať všetky subskripcie, ktoré by tento používateľ mal spravovať. 

 

Pridanie novovytvoreného používateľa do roly spoluadministrátora 



 

Zoznam administrátorov po pridaní novovytvoreného používateľa do roly spoluadministrátora 

Nezabúdajme, že novovytvorený používateľ jozef@llackooutlook.onmicrosoft.com má dočasné heslo. 
Preto sa odhláste z Management portálu a prihláste sa ako novovytvorený používateľ a pri prvom 
prihlásení si zmeňte heslo. 

 

Prihlásenie sa k svojmu Azure kontu cez Azure CLI 

Vytvorenie virtuálneho stroja s Linuxom 
Po úspešnom prihlásení sa k svojmu Azure kontu cez Azure CLI môžete realizovať ďalší cvičný príklad 
a vytvoriť nový virtuálny server, priamo z Azure CLI. Výhodou je multiplatformovosť. Postupnosť 
príkazov je rovnaká bez ohľadu na to, či ich zadávate z Linuxu, Windows, či Mac OS X. 

Pri výbere regiónu môžete zadať niektorý z názvov: East Asia, South East Asia, East US, West US, 
North Central US, South Central US, Central US, North Europe,  West Europe atď. 

azure group create llgroup NorthEurope 

 

azure group create llgroup NorthEurope 
info:    Executing command group create 
+ Getting resource group llgroup 
+ Creating resource group llgroup 
info:    Created resource group llgroup 
data:    Id: /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/llgroup 
data:    Name:                llgroup 
data:    Location:            NorthEurope 



data:    Provisioning State:  Succeeded 
data:    Tags: 
data: 
info:    group create command OK 

 

Po vytvorení skupiny je potrebné zaregistrovať storage, network a compute. 

azure provider register Microsoft.Storage 
azure provider register Microsoft.Network 
azure provider register Microsoft.Compute 

Následne zadajte príkaz 

azure vm quick-create 
 

a postupne zadávajte do konzolovej aplikácie požadované údaje. 

azure vm quick-create 
info:    Executing command vm quick-create 
Resource group name: llgroup 
Virtual machine name: lllinux2 
Location name: NorthEurope 
Operating system Type [Windows, Linux]: Linux 
ImageURN (format: "publisherName:offer:skus:version"): 
canonical:ubuntuserver:14.04.2-LTS:latest 
User name: ops 
Password: ********* 
Confirm password: ********* 
... 
info:    vm quick-create command OK 

 

Na virtuálne servery s Linuxom sa typicky pripája cez ssh. Použite príkaz  

ssh <username>@<publicdnsaddress> -p <the ssh port> 

 

Potrebujete k tomu DNS. Tento údaj zistíte cez portál v zložke DASHBOARD 

 

Zistenie DNS, IP adresy a ostatných údajov 

 

napríklad 

ssh ops@myuni-westu-1432328437727-pip.westus.cloudapp.azure.com -p 22 

 



Pripojenie disku k virtuálnemu stroju 
Pri vytvorení nového virtuálneho servera bol vytvorený len systémový disk a Temporary Storage Disk. 
Systémový disk obsahuje inštanciu operačného systému a je uložený v Blob Storage. Temp disk je 
uložený iba lokálne a pri premiestnení VM v dátovom centre bude vytvorený nový. Nainštalovaný 
operačný systém je nastavený tak, aby „temporary“ disk používal ako swapovací disk. k virtuálnemu 
stroju sa dajú pripojiť ďalšie dátové disky, ktoré sú podobne ako OS disky uložené v Blob Storage, 
takže sú tiež perzistentné. 

Pre väčšinu scenárov nasadenia, napríklad pre umiestnenie databáz a podobne sa odporúča používať 
samostatný disk. Námetom príkladu je v cloudovom prostredí platformy Microsoft Azure vytvoriť 
a virtuálny disk a pripojiť ho k virtuálnemu serveru. 

Na príkazovej lište Azure Management portálu aktivujte tlačidlom Attach dialóg pre pripojovanie 
objektov k virtuálnemu stroju. Následne použite voľbu Attach Empty Disk. 

 

 

Aktivovanie funkcie Attach an empty disk 

Virtuálne disky sa vytvárajú z VHD súborov v Azure storage. v dialógu pre vytvorenie disku zadajte 
veľkosť požadovanej kapacity disku. 

Nový disk môžete k virtuálnemu stroju pripojiť aj príkazom cez Azure CLI. 

azure vm disk attach-new <myuniquegroupname> <myuniquevmname> <size-in-GB> 

 

napríklad 

azure vm disk attach-new llgroup lllinux2 5 

 

Prístup k virtuálnemu stroju 
Na prístup k virtuálnemu stroju z počítača s operačným systémom Linux môžete použiť SSH 

$ ssh newuser@testlinuxvm.cloudapp.net -o ServerAliveInterval=180 

Na prístup z počítača s operačným systémom Windows môžete použiť PuTTY. Táto aplikácia je 
k dispozícii na stiahnutie na http://www.puttyssh.org/download.html  

http://www.puttyssh.org/download.html


Vytvorenie virtuálnej siete 
Virtuálnu sieť môžete využiť napríklad na bezpečné prepojenie cloudovej infraštruktúry s vašim 
dátovým centrom a na tejto infraštruktúre budovať a prevádzkovať cloudové aplikácie hostované 
v hybridnom prostredí. Taktiež môžete virtuálnu sieť použiť na vytvorenie spojenia medzi vývojovými 
počítačmi a virtuálnymi servermi v Microsoft Azure, takže budete môcť cloudové aplikácie vytvárať 
a ladiť pomocou rovnakých nástrojov, ako používate pre on-premises aplikácie. 

 

Virtuálne servery prepojené virtuálnou sieťou 

Virtuálne siete umožňujú vytvárať vlastné, izolované siete v Microsoft Azure, ktoré sa dajú de-facto 
považovať za rozšírenie vášho miestneho dátového centra. Napríklad môžete priradiť privátne IP 
adresy virtuálnym počítačom vnútri virtuálnej siete, zadať DNS a bezpečne sa pripojiť do vašej 
miestnej infraštruktúry pomocou VPN „site-to-site“ spôsobom. 

Podpora Point-To-Site prepojení v Virtual Networks umožňuje vytvoriť čisto softvérovú VPN z vášho 
lokálneho počítača/servera do virtuálnej siete vašich virtuálnych serverov v cloude. Je možné pripojiť 
aj individuálne počítače za firemným firewallom. Táto funkcia výrazne zjednodušuje nastavenie 
bezpečného prepojenia medzi Microsoft Azure a klientskými počítačmi, či už z vašej kancelárie alebo 
zo vzdialených miest. 

Point-To-Site prepojenie umožňuje napríklad priame pripojenie z vývojárskeho počítača do cloudovej 
siete bez toho, aby vývojár musel toto pripojenie riešiť cez administrátora, prípadne pripojenie 
mobilných, alebo externých, teda „vzdialených“ zamestnancov. Produkčný scenár predpokladá 
využitie VPN cez Point-To-Site na pripojenie serverov menších firiem do cloudovej infraštruktúry. 



 

Point-To-Site VPN 

Znovu upozorňujeme, že je dôležité pochopiť, že Azure má v súčasnej dobe dva modely nasadenia: 
cez Resource Manager a klasický. Náš postup sa sa týka vytvorenia virtuálnej siete pomocou modelu 
nasadenia cez Resource Manager. Podobným postupom si môžete s vytvoriť virtuálnu sieť 
v klasickom modeli. 

V príklade vytvoríme virtuálnu sieť s názvom TestVNet, ktorá bude mať rezervovaný CIDR blok 
192.168.0.0./16. Virtuálna sieť bude mať dve podsiete:  

• FrontEnd, využívajúcu 192.168.1.0/24. 
• BackEnd, využívajúcu 192.168.2.0/24. 

 

Scenár príkladu vytvorenia virtuálnej siete 

Prihláste sa na Azure portál https://portal.azure.com/ v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom 
typov služieb, ktoré sú súčasťou cloudovej platformy Microsoft Azure. Aktivujte položku New 
s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so zoznamom typov objektov, ktoré je 
možné vytvoriť. Vyberte položku Networking a následne z ponuky vyberte položku Virtual network. 
v poli Select a deployment model nastavte Resource Manager 

Vytvorenie virtuálnej siete potvrďte tlačidlom Create. 

https://portal.azure.com/


 

Vytvorenie virtuálnej siete. 

V našom príklade sme vytvorili novú Resource Group s názvom TestRG. Tlačidlom Create potvrďte 
vytvorenie virtuálnej siete. 

 

Parametre virtuálnej siete 

Po vytvorení virtuálnej siete je potrebné pridať podsieť. Aktivujte postupnosť akcií Subnets > Add. 
Sieť pomenujte BackEnd a zadajte rozsah adries 192.168.2.0/24 



 

Pridanie podsiete 

 

PHP a MySQL na virtuálnom serveri v Azure 
Spočiatku sa skratka PHP interpretovala ako Personal Home Page a PHP slúžilo hlavne pre realizáciu 
formulárov na webových stránkach. Prvá verzia bola preto označovaná ako  PHP/FI, teda Personal 
Home Page Forms Interpreter. Momentálne sa ustálil pojem Hypertext Preprocessor. v dobe písania 
publikácie sa pripravovala sa nová verzia 7.0,  k dispozícii je  7.0.0.RC3, čiže release candidate 3. 
Aktuálnu verziu inštalačných súborov stiahnete na http://php.net. k dispozícii sú inštalačné súbory pre 
serverový operačný systém Windows aj Linux. Pri každej verzii je k dispozícii návod na inštaláciu pre 
každú z podporovaných platforiem. Oficiálnu aktuálnu dokumentáciu k PHP v elektronickej podobe je 
možné získať napríklad na adrese http://www.php.net/docs.php . 

Základy syntaxe PHP 
Pre prípadných záujemcov o programovanie v PHP, či už migrujúcich vývojárov alebo začiatočníkov, 
uvedieme základné princípy syntaxe PHP. Alfou a omegou v PHP je výpis textu do kontextu HTML 
stránky v okne klientského prehliadača webových aplikácií. Pre výpis textových reťazcov slúžia príkazy 
print() a echo(). Pomocou funkcie print() dokážeme vypísať jeden textový reťazec, funkcia echo() 
môže mať ako argumenty viac textových reťazcov. 

<?php 
   echo "Babylónská"," ","rybka,"," ","vysvetľoval Stopárov sprievodca po Galaxii"; 
?> 

 
Tri základné syntaktické piliere PHP teda sú: 
- PHP kód je uzavretý medzi párové značky <?php a ?> 
- každý PHP príkaz sa končí bodkočiarkou 
- pre výstup textu slúžia príkazy print() a echo() 
 
Pre úplnosť ukážeme ešte štvrtý pomyselný syntaktický pilier, na ktorom stoja základy PHP, a tým je 
kombinovanie HTML a PHP kódu. PHP kód môže byť do HTML kódu vložený ako kompaktný blok 
viacerých riadkov. Tento princíp bude využitý aj v cvičnom príklade jednoduchej databázovej 
aplikácie v ďalšej stati. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
  "DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 

http://php.net/
http://www.php.net/docs.php


<head> 
  <title>Príklad kompaktného PHP kódu</title> 
</head> 
<body> 
 
<?php 
     print "Dnesny datum je: ". date("d.m.Y H:i:s")."</BR>";  
     echo "Ahojte, ja som PHP aplikácia!</BR></BR>"; 
     phpinfo(); 
?> 
   
</body> 
</html> 

 

Druhý spôsob, vkladanie riadkov PHP kódu je v podstate odvodený od vkladania blokov. Každý riadok 
je vlastne PHP kód. 

<html> 
<head> 
  <title>Príklad vkladania riadkov PHP kódu</title> 
</head> 
<body> 
 
<?php print "Dnesny datum je: ". date("d.m.Y H:i:s")."</BR>"; ?> 
Ahojte, ja som PHP aplikácia!</BR></BR> 
<?php phpinfo(); ?> 
      
</body> 
</html> 
 

V PHP píšeme pred názov premennej znak dolára $. PHP nie je programovací jazyk prísne 
dodržiavajúci typy premenných. Premenná tak môže byť ľubovoľného typu, ako ukážeme 
v nasledujúcom príkaze, najskôr nadobudne číselnú hodnotu a v zápätí na to tá istá premenná 
nadobudne hodnotu textového reťazca. 

<?php 
     $X = 4; 
     print "Obsahom premennej \$X je: $X"."</BR>";  
     $X = "Babylónská rybka"; 
     print "Obsahom premennej \$X je: $X"."</BR>";  
?> 

 

Syntax podmienok je podobná ako u väčšiny iných programovacích jazykov 

<?php   
    if (date("A")=="AM")  
      {echo " Prijemne dopoludnie ";}  
    else  
      {echo " Prijemne popoludnie ";} 
?> 

Vo vnútri cyklu môžu byť PHP príkazy 

<?php  
   for($i=1; $i<=5; $i++) 
    echo "Opakovany text<BR>"; 
?> 

prípadne aj riadky HTML kódu, vtedy bude PHP kód rozdelený na dva bloky a s výhodou použijeme 
syntaktickú variantu s klauzulou endfor 

<? for($i=1; $i<=5; $i++): ?> 
    Opakovany text<BR> 
<? endfor ?> 



 

Používajte osvedčenú architektúru MVC (Model-View-Controller) 

Osvedčený návrhový vzor Model-View-Controller je známy takmer každému vývojárovi webových 
aplikácii. Hlavná idea je oddeliť dátovú vrstvu, aplikačný kód, v tomto prípade PHP a prezentačnú 
vrstvu, v prípade webovej aplikácie HTML kód. 

Model reprezentuje nositeľa dát aplikácie. Obsahuje premenné, ktoré reprezentujú dáta, základnú 
logiku pre validáciu dát, metódy pre orientáciu a manipuláciu v dátach.  

View je zodpovedný za prezentovanie dát. Snahou je, aby súbor obsahoval prevažne HTML kód a čo 
najmenej PHP kódu. Osvedčilo sa, aby aplikácia používala čiastočné HTML súbory pre zobrazenie celej 
stránky. Môže pristupovať priamo k metódam modelu, avšak toto treba využívať iba v prípade 
nevyhnutnosti a radšej sa takémuto prístupu vyhnúť. Vyhnúť sa treba aj prístupu ku globálnym 
premenným. 

Controller spája Model a View, spracováva požiadavky používateľa. Na tejto úrovni je možné 
pristupovať ku globálnym premenným. v tomto prípade nepoužijeme formuláciu odporúčania typu 
„nemal by“, ale striktný zákaz. Controller nesmie obsahovať SQL dopyty a HTML kódy.  

V dobre navrhnutej aplikácii Controller obsahuje opakujúce sa malé časti kódov. Najlepšie 
prepracovaný a najobsiahlejší by mal byť Model, pretože obsahuje základnú bussiness logiku dát, 
ktorá je navrhnutá špeciálne pre webovú aplikáciu. 

 

Databázový server MySQL 
Tento voľne šíriteľný databázový server sa azda najčastejšie využíva práve v kombinácii s PHP 
skriptami.  Nasadzuje sa nielen u webových aplikácií typu publikačný portál, alebo webové aplikácie 
pre zberateľov, hobby, zoznamky a podobne, ale aj pre firemné aplikácie.  Je portovaný na Unix, 
Linux, Solaris, aj Windows. Jeho inštalačné súbory je možné získať napríklad na adrese 
www.mysql.com. Hlavnou výhodou je možnosť jeho voľného šírenia (u niektorých platforiem), čo mu 
samozrejme zaistilo trvalú popularitu.  

MySQL de facto vlastní a spravuje spoločnosť Oracle, ktorá ho získala akvizíciou Sun Microsystems. 
Oracle sprístupnila MySQL Server ako free software pod licenciou GNU General Public License (GPL), 
no súčasne tiež ponúka edíciu MySQL Enterprise, vhodnú pre nasadenie do firiem. 

Postup inštalácie  
Inštalácia na virtuálnom serveri sa ničím nelíši od inštalácii na fyzickom serveri, preto návod bude len 
rámcový, aby bol platformovo nezávislý. Najskôr musíte vytvoriť virtuálny stroj s vhodným 
operačným systémom Linux, alebo Windows, prípadne môžete použiť už vytvorený virtuálny stroj. 
Pre začiatočníka bude pravdepodobne najjednoduchším spôsobom inštalácie a konfigurácie 
vývojárskeho počítača použiť niektorý z balíkov typu „all in one“, ktoré obsahujú inštalačky PHP 
engine, webového servera Apache a databázového servera MySQL v jednom balíku a integrovaná 
inštalačná rutina ich postupne nainštaluje. Po dokončení inštalačného procesu máme všetko 
potrebné pre prvé kroky s PHP. Ako príklad takéhoto inštalačného balíka môžeme uviesť 
http://phphome.sourceforge. 

Môžete nainštalovať aj takzvaný  LAMP ktorý pozostáva z týchto prvkov (LAMPje akronym ich 
začiatočných písmen): 

http://phphome.sourceforge/


• Linux – operačný systém 
• Apache – webový server 
• MySQL – databázový server  
• PHP – programovací jazyk 

Postupnosť príkazov pre Ubuntu Linux na nainštalovanie komponentov 

• apache2 
• mysql-server 
• php5 
• php5-mysql 

# sudo apt-get update 

# sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 php5-mysql 

Príkaz pre CentOS a Oracle Linux na nainštalovanie komponentov 

• httpd 
• mysql 
• mysql-server 
• php 
• php-mysql 

# sudo yum install httpd mysql mysql-server php php-mysql 

Na prístup k virtuálnemu stroju z počítača s operačným systémom Linux môžete použiť SSH, 
z Windows PuTTY.  

Heslovite uvedieme postup inštalácie databázového servera MySQL na virtuálny server s operačným 
systémom OpenSUSE Linux   Najskôr odporúčame nainštalovať aktualizácie a opravné balíčky 
príkazom  

$ sudo zypper update 

Vyberte z ponuky Software, a následne Online Update, aby ste získali zoznam aktualizácií. Vyberte 
Accept a nainštalujte všetky balíčky. 

Aby ste získali privilégia na inštaláciu databázového servera MySQL zadajte príkaz  

sudo -s 

Následne zadajte heslo. Pre nainštalovanie MySQL Community Server edition zadajte príkaz: 

# zypper install mysql-community-server 

Databázový server musí bežať na virtuálnom serveri stále, preto je potrebné nastaviť jeho spustenie 
po nabootovaní operačného systému príkazom 

# insserv mysql 

Ak chcete MySQL daemon (mysqld) spustiť manuálne, zadajte príkaz 

# rcmysql start 

Stav databázového servera zistíte príkazom 



# rcmysql status 

A napokon príkaz na zastavenie databázového servera 

# rcmysql stop 

Po inštalácii MySQL je heslo používateľa root  implicitne prázdne. Odporúčame spustiť skript 
mysql_secure_installation, ktorý umožní zabezpečiť MySQL. Skript vás vyzve k zmene hesla 
používateľa root. Následne odstráňte anonymné používateľské účty, prípadne zakážte vzdialené 
prihlásenie superusera, odstráňte testovaciu databázu a znovu načítajte tabuľku privilégií.  

$ mysql_secure_installation 

Na prihlásenie k inštancii MySQL použite príkaz 

$ mysql -u root –p 

Nového používateľa v MySQL vytvoríte príkazom v jazyku SQL 

mysql> CREATE USER 'mysqluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 

Upozorňujeme na nutnosť ukončovania SQL príkazov bodkočiarkou. 

Následne môžete vytvoriť novú databázu a priradiť používateľovi prístupové privilégiá k tejto 
databáze 

mysql> CREATE DATABASE testdatabase; 

mysql> GRANT ALL ON testdatabase.* TO 'mysqluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; 

Pre prístup z iného počítača môžete použiť príkaz 

mysql> GRANT ALL ON testdatabase.* TO 'mysqluser'@'<ip-address>' IDENTIFIED BY 'password'; 

Po nainštalovaní MySQL na virtuálny server v Azure je potrebné nakonfigurovať endpoint pre diaľkový 
prístup k databázovému serveru. Prihláste sa na Azure Portal, v zložke Virtual machines vyberte 
predmetný virtuálny stroj, na ktorom beží MySQL a v zložke Endpoints vytvorte endpoint najlepšie 
s názvom "MySQL" s protokolom TCP, Public a Private portami nastavenými na hodnotu "3306". 

 

Konfigurovanie endpointu pre diaľkový prístup 



Pre pripojenie k MySQL zo vzdialeného počítača použite príkaz v tvare 

mysql -u mysqluser -p -h <yourservicename>.cloudapp.net 

napríklad 

mysql -u mysqluser -p -h testlinuxvm.cloudapp.net 

 

Prvý PHP skript pre oživenie reťazca webový server – PHP – databázový server 
Aby ste sa  presvedčili o správnej inštalácii a konfigurácii PHP na serveri, môžeme vytvoriť prvú 
testovaciu aplikáciu. Priam sa ponúka klasická aplikácia typu „Hello World“, no v tomto prípade 
s výpisom jednoduchej vety chvíľu vyčkáme, radšej využijeme možnosti funkcie a necháme si vypísať 
základné informácie o verzii a konfigurácii PHP engine. Zopakujemei, že PHP kód je uzavretý medzi 
párové značky <?php a ?>. Druhým základným pravidlom syntaxe PHP je, že každý príkaz sa končí 
bodkočiarkou. PHP spracuje len kód ohraničený špeciálnymi tagmi, ostatný HTML kód bez zmeny 
odovzdá na výstup. 

<?php 
  phpinfo(); 
?> 
 

PHP webová aplikácia využívajúca MySQL databázu v Azure websites 
Námetom príkladu vytvorenia webovej aplikácie využívajúcej PHP a databázu MySQL je jednoduchý 
registračný formulár. Po zadaní mena a e-mailovej adresy sa pridajú tieto údaje do zoznamu 
zaregistrovaných. 

 Prihláste sa na Azure portál https://portal.azure.com/ v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom 
typov služieb, ktoré sú súčasťou cloudovej platformy Microsoft Azure a aktivujte položku New 
s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so zoznamom typov objektov, ktoré je 
možné vytvoriť. Vyberte položku Web + Mobile a následne Azure Marketplace. v skupine Web Apps 
vyberte položku Web App + MySQL. Potom kliknite na tlačidlo Create.  

 

Výber typu objektu z Azure Marketplace.  

V zobrazenom formulári zadajte platný názov pre vašu skupinu zdrojov (Resource Group). Postupne 
budete zadávať údaje a parametre v sekciách WEB APP a DATABASE.  

V sekcii WEB APP zadajte názov webovej aplikácie, ktorý bude súčasťou URL adresy, vyberte 
Resource Group a lokalitu dátového centra, na ktorom vaša aplikácia a jej databáza budú bežať. 

https://portal.azure.com/


 

Parametre PHP aplikácie.  

Konfigurácie MySQL databázy v cloude 
V sekcii DATABASE zadajte parametre pre vytvorenie novej databázy vrátane súhlasu s legislatívnymi 
a obchodnými podmienkami.  Všimnite si, že implicitne je nastavený cenový model Titan. k dispozícii 
máte niekoľko modelov nazvaných Mercury, Titan, Venus, Saturn a Jupiter ktoré sú obmedzené 
počtom súčasných pripojení a kapacitou databázy. 

 

Výber konfigurácie MySQL databázového servera.  Od parametrov konfigurácie potom závisí cena. 

Po výbere cenového a výkonového modelu MySQL databázy a zadaní základných parametrov 
webovej aplikácie potvrďte jej vytvorenie. Ak ste túto možnosť nezrušili, na hlavnej obrazovke 
portálu sa zobrazí dlaždica webovej aplikácie. Kliknutím na dlaždicu, alebo na príslušnú položku 



v zozname aplikácií zobrazíte jej parametre a výkonové a záťažové metriky. Všimnite si predovšetkým 
URL adresu aplikácie, v našom prípade https://phppriklad.azurewebsites.net 

 

Dlaždica novovytvorenej aplikácie na obrazovke Azure portalu 

 

Parametre a metriky webovej aplikácie.  

https://phppriklad.azurewebsites.net/


Nastavenie publikovania webovej aplikácie 
V sekcii Deployment kliknite na položku Set up continuous deployment. v Sekcii SOURCE vyberte 
Local Git Repository. Ak ste Git ešte nevyužívali, zobrazí sa dialóg na zadanie používateľského mena 
a hesla v sekcii Setup connection. Potvrďte zadané autentifikačné údaje 

 

Výber zdrojovej lokality a nastavenie parametrov autentifikácie  

V ďalšom kroku budete potrebovať informácie o pripojení k vzdialenej MySQL databáze, aby sa vaša 
webová aplikácia na ňu vedela napojiť a využívať ju. v sekcii Resource Group vyberte príslušnú 
skupinu, v našom prípade Default-Web-NorthEurope a kliknite na položku MySQL databázy, ktorú ste 
vytvorili spolu s aplikáciou. 

 

Výber MySQL databázy v skupine zdrojov 

Kliknite na položku Properties v pravej časti portálu. Budete potrebovať tieto parametre: Database, 
Host, User Id, Password, prípadne aj pripojovací reťazec (Connection String) 

Pripojovací reťazec je v tvare: Database=LLMySQL;Data Source=eu-cdbr-azure-north-
d.cloudapp.net;User Id=xxxxx;Password=yyyy 



 

Parametre pre pripojenie sa aplikácie k databáze 

Vytvorenie a lokálne testovanie PHP webovej aplikácie 
 Osvedčeným postupom pre vytvorenie a odladenie webovej aplikácie je jej lokálne testovanie na 
vývojárskom počítači, alebo lokálnom testovacom serveri vo firme a do produkčného, v tomto 
prípade do cloudového prostredia aplikáciu nasadiť až po dôkladnom otestovaní a oprave chýb. 

Náš cvičný príklad je je jednoduchá PHP aplikácia, ktorá vám umožní registrovať sa na akciu tak, že 
pomocou formulára na webovej stránke zadáte svoje meno a e-mailovú adresu. Informácie 
o predchádzajúcich registrujúcich sa priebežne zobrazujú v tabuľke na webovej stránke. Registračné 
údaje sú uložené v databáze MySQL.  

Najskôr vytvoríme a odladíme databázovú vrstvu. Databázový server vystupuje voči svojmu okoliu 
ako služba, ktorá oprávneným klientom a klientským aplikáciám poskytuje služby pre prístup údajov 
a ich správu. Pri návrhu alebo ladení databázovej aplikácie je výhodné  mať možnosť zadávať SQL 
príkazy databázovému serveru a kontrolovať výpisy a výstupy, ktoré tento server generuje ako 
reakciu na vaše požiadavky. Pre prácu s databázou pod správou databázového servera MySQL je 
určená napríklad klasická klientská konzolová aplikácia  MySQL.EXE. Nájdete ju v adresári kam sme 
nainštalovali databázový server MySQL (implicitne je to adresar mysql) v podadresári.   

 Môžete najskôr všetko otestovať na lokálne nainštalovanom PHP engine a MySQL serveri a potom 
použiť vyskúšané skripty v inštancii MySQL databázy hostovanej v cloude Microsoft Azure, alebo sa 
pripojiť priamo k tejto databáze.  

Na pripojenie sa k externej databáze použite príkaz v tvare  

mysql -h{Data Source] -u[User Id] -p[Password] -D[Database] 

Najskôr je potrebné vytvoriť databázovú tabuľku, ktorú bude využívať vaša webová aplikácia, do 
ktorej sa budú ukladať údaje o zaregistrovaných osobách. Tabuľka má automaticky sa inkrementujúci 
unikátny identifikátor. Údaje do atribútov „date“ a „email“ sa získajú z webového formulára. Dátum 
a čas registrácie sa zistí a uloží automaticky. 

mysql> CREATE TABLE registration_tbl(id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY 
KEY(id), name VARCHAR(30), email VARCHAR(30), date DATE); 

 

Takúto aplikáciu môžete zrealizovať ako jediný súbor s PHP skriptami. Súbor má názov  index.php. Na 
pripojenie sa k databáze využijeme PHP Data Objects (PDO). 



 

<html> 
<head> 
<Title>Registračný formulár na akciu Microsoft IoT</Title> 
</head> 
<body> 
<h1>Zaregistrujte sa!</h1> 
<p>Zadajte meno, e-mailovú adresu a potvrdte tlačidlom 
<strong>Registruj</strong>.</p> 
<form method="post" action="index.php" enctype="multipart/form-data" > 
      Name  <input type="text" name="meno" id="meno"/></br> 
      Email <input type="text" name="email" id="email"/></br> 
      <input type="submit" name="submit" value="Registruj" /> 
</form> 
<?php 
    // Parametre pripojenia k databáze 
    //--------------------------------- 
    $host = "parameter vašej MySQL databázy"; 
    $user = "parameter vašej MySQL databázy"; 
    $pwd = "parameter vašej MySQL databázy"; 
    $db = "parameter vašej MySQL databázy"; 
     
    // Pripojenie sa k databáze. 
    try { 
        $conn = new PDO( "mysql:host=$host;dbname=$db", $user, $pwd); 
        $conn->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION ); 
    } 
    catch(Exception $e){ 
        die(var_dump($e)); 
    } 
    // Vkladanie údajov do databázovej tabuľky 
    if(!empty($_POST)) { 
    try { 
        $name = $_POST['name']; 
        $email = $_POST['email']; 
        $date = date("Y-m-d"); 
        // Insert data 
        $sql_insert = "INSERT INTO registration_tbl (name, email, date) 
                   VALUES (?,?,?)"; 
        $stmt = $conn->prepare($sql_insert); 
        $stmt->bindValue(1, $name); 
        $stmt->bindValue(2, $email); 
        $stmt->bindValue(3, $date); 
        $stmt->execute(); 
    } 
    catch(Exception $e) { 
        die(var_dump($e)); 
    } 
    echo "<h3>Vaša registrácia bola úspešná!</h3>"; 
    } 
    // Výpis zoznamu zaregistrovaných 
    $sql_select = "SELECT * FROM registration_tbl"; 
    $stmt = $conn->query($sql_select); 
    $registrants = $stmt->fetchAll(); 
    if(count($registrants) > 0) { 
        echo "<h2>Na akciu sa zaregistrovali:</h2>"; 
        echo "<table>"; 
        echo "<tr><th>Meno</th>"; 
        echo "<th>Email</th>"; 
        echo "<th>Datum</th></tr>"; 
        foreach($registrants as $registrant) { 
            echo "<tr><td>".$registrant['name']."</td>"; 
            echo "<td>".$registrant['email']."</td>"; 
            echo "<td>".$registrant['date']."</td></tr>"; 
        } 
        echo "</table>"; 
    } else { 



        echo "<h3>Dosiaľ sa ešte nikto neregistroval.</h3>"; 
    } 
?> 
</body> 
</html> 

 

Aplikáciu vyskúšate na vašom lokálnom počítači pomocou lokálnej webovej adresy  
http://localhost/registration/index.php 

Publikovanie aplikácie 
Po úspešnom otestovaní aplikácie lokálne ju môžete publikovať na Web Apps pomocou Git. Budete 
potrebovať inicializovať miestny repozitár a publikovať aplikáciu. Pomocou aplikácie GitBash, alebo 
terminálu zadajte sekvenciu príkazov: 

git init 
git add . 
git commit -m "initial commit" 
git remote add azure [URL for remote repository] 
git push azure master 
 

 

Publikovanie aplikácie. Tentokrát z platformy Mac OS.  

Parametre pre nasadenie webovej aplikácie nájdete tak, že na Azure portále kliknete v zložke Web 
Apps na svoju webovú aplikáciu. 

http://localhost/registration/index.php


 

Parametre pre nasadenie webovej aplikácie 

 

Následne pomocou URL adresy v tvare http://[site name].azurewebsites.net/index.php môžete 
vyskúšať vašu aplikáciu. Nakoľko ste ju najskôr otestovali lokálne, nepredpokladáme v tejto fáze 
žiadny problém 

 

Testovanie PHP webovej aplikácie 

Redis Cache – služba pre kešovanie aplikačných dát.  
Microsoft Azure Redis Cache je služba založená na open source Redis a je dôležitá pre kešovanie dát, 
napr session stavov webov. Výrazne odľahčuje databázu. 

 Microsoft Azure Redis Cache je k dispozíci vo viacerých variantoch: 



• Basic – Single node. Kapacita do  53 GB. 
• Standard – Two-node Primary/Replica. Kapacita 53 GB. 99.9% SLA. 
• Premium –Two-node Primary/Replica Kapacita od 6 GB do 530 GB s dátovou perzistenciou. 

Vytvorenie Redis cache 
Na portal.azure.com v sekcii Data + Storage vytvorte objekt Redis Cache. 

 

Vytvorenie Redis Cache 

 

Odporúčané konfigurácie vrátane parametrov a cien 

Vytvorený objekt sa zobrazí v zložke Redis Caches a pre aplikácie, ktoré ho budú používať, sa vytvorí 
reťazec pripojenia. Do aplikácií stačí pre použitie Redis Cache pridať hociktorú z voľne dostupných 
Redis knižníc a nasmerovať ich na Redis Cache v Azure.  



MySQL databáza z Azure Marketplace 
Výhodou databázového servera je, že môže bežať prakticky kdekoľvek, samozrejme s ohľadom na 
objem komunikácie  medzi ňou a aplikáciami, ktoré ju využívajú. Pri vysokom objeme prenosu údajov 
je najlacnejšou variantou databáza umiestnená fyzicky v rovnakom dátovom centre, v ktorom sú 
hostované aplikácie.  

 v príklade ukážeme ako vytvoriť MySQL databázu z Azure Marketplace s využitím služby ClearDB 
http://www.cleardb.com . Bezplatnú MySQL databázu môžete cez ClearDB vytvoriť aj v prípade, že 
nemáte kreditnú kartu spojenú s Azure predplatným. Platené MySQL databázy si už vyžadujú 
spárovanie kreditnej karty s predplatným. 

  

Stránka cloudovej databázy ClearDB 

Postup vytvorenia databázy je veľmi jednoduchý. Prihláste sa na Azure portál  
https://portal.azure.com/ . v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom typov služieb aktivujte položku 
New s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so zoznamom typov objektov, 
ktoré je možné vytvoriť. Vyberte položku Data + Storage a následne Azure Marketplace. v skupine 
Storage vyberte položku MySQL Database od ClearDB. 

 

MySQL databáza od ClearDB v Azure Marketplatce 

http://www.cleardb.com/
https://portal.azure.com/


Zadajte parametre pre vytvorenie novej databázy vrátane súhlasu s legislatívnymi a obchodnými 
podmienkami.  Podobne ako pri variante Web + MySQL DB je implicitne nastavený cenový model 
Titan za 3,50 USD na mesiac. k dispozícii máte niekoľko modelov nazvaných Mercury, Titan, Venus, 
Saturn a Jupiter ktoré sú obmedzené počtom súčasných pripojení a kapacitou databázy. Model 
Mercury je zdarma. 

 

Konfigurácia parametrov vytváranej MySQL databázy od ClearDB 

Po vytvorení databázy môžete začať s jej konfiguráciou, môžete vytvoriť používateľov, priradiť im 
privilégia, priradiť ich do rolí a podobne. Pre konfiguráciu používateľov aktivujte v zložke RESOURCE 
MANAGEMENT položku Users. v zložke Properties nájdete parametre potrebné na pripojenie sa ku 
cloudovej databáze. 

 

Informácie o novovytvorenej databáze 



PHP aplikácia využívajúca Azure App Service vytvorená vo vývojovom 
prostredí PHPStorm 
Nadpis state veľmi výstižne vysvetľuje, čo bude námetom príkladu. Využijeme populárne vývojové 
prostredie PHPStorm, ktoré je k dispozícii na https://www.jetbrains.com/phpstorm/. 

Vývojové prostredie PHPStorm je aplikácia napísaná v Jave. Na rozdiel od svojich priamych 
konkurentov, ako je NetBeans a prostredí postavených na platforme Eclipse (Aptana, Zend Studio), je 
však oveľa svižnejšie. Ovládanie je silne orientované na klávesnicu, prakticky na čokoľvek existujú 
klávesové skratky, ktoré sú navyše nakonfigurované veľmi rozumne už vo východiskovom nastavení. 
Pokiaľ sa s prostredím stretne vývojár zvyknutý na editor VIM, určite si príde na svoje. Na druhej strane 
všetky dôležité ovládacie prvky sú ľahko prístupné aj pri ovládaní myšou, preto ani prechod z iných 
prostredí nepredstavuje problém. 

Veľkou prednosťou prostredia PhpStorm je prepracovaná statická analýza kódu. Oproti konkurencii je 
táto funkcionalita jednoznačne najďalej. Prostredie dokáže automaticky upozorňovať na najčastejšie 
chyby v kóde, ako sú napríklad neinicializované premenné, nesprávne nastavené modifikátory prístupu 
v rámci objektového kódu a mnoho ďalších. Veľmi zaujímavá je funkcia na odhalenie duplicitného 
kódu. Čerešničkou na torte je vstavaná funkcionalita na kontrolu pravopisu. Tá zaručí, že názvy 
premenných, metód či indexy v rámci asociatívnych polí budú napísané správne a bez preklepov. 
Najmä v prípade polí, ktoré sa v PHP často využívajú ako schránky na konfiguráciu, je táto funkcia 
veľmi užitočná, pretože predchádza veľmi častým chybám v podobe zle zapísaného indexu. 

V najnovšej verzii ponúka prostredie možnosť rozumne pracovať s mennými priestormi, pri využití 
automatického dopĺňania kódu (autocomplete) je doplnený len názov triedy a namespace je uvedený 
na začiatku v klauzule use. Na vysokej úrovni je aj automatické dopĺňanie kódu a možnosti 
refaktoringu. v prípade dôsledného dodržiavania anotácií phpdoc možno v rámci refaktoringu 
napríklad spoľahlivo premenovať názov metódy podobne ako v Jave. Samozrejmý je kvalitný režim 
debug, pričom je podporovaný XDebug, ako aj Zend Debugger. k dispozícii je aj kvalitne spracovaný 
profiler. Nechýba ani podpora PhpUnit. 

Prostredie navyše integruje prácu so všetkými rozšírenými verziovacími systémami. Zaujímavá možnosť 
je túto integráciu prepojiť s nástrojmi na riadenie projektov, ako sú Atlassian JIRA, Pivotal, YouTrack 
a ďalšie. Okrem jazyka PHP je samozrejmá aj podpora ďalších jazykov nevyhnutných na vývoj 
webových aplikácií – HTML, XML, CSS a JavaScriptu. Vo všetkých jazykoch sú dostupné pokročilé 
možnosti editácie. Nechýba ani podpora pre najnovšie technológie, ako je SASS, SCSS, LESS či 
CoffeeScript. Prostredie takisto podporuje relatívnu novinku vo svete PHP, a to balíčkovací systém 
Composer. 

V prvom kroku vytvoríme na platforme Microsoft Azure webovú aplikáciu. Prihláste sa na Azure 
portál https://portal.azure.com/ . v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom typov služieb aktivujte 
položku New s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so zoznamom typov 
objektov, ktoré je možné vytvoriť. Vyberte položku Web APP. Potom kliknite na tlačidlo Create.  

https://www.jetbrains.com/phpstorm/
https://portal.azure.com/


 

Vytvorenie webovej aplikácie v Microsoft Azure 

V sekcii Deployment kliknite na položku Set up continuous deployment. v Sekcii SOURCE vyberte 
Local Git Repository. Ak ste Git ešte nevyužívali, zobrazí sa dialóg na zadanie používateľského mena 
a hesla v sekcii Setup connection. Potvrďte zadané autentifikačné údaje. Skopírujte si URL adresu 
v položke Git clone url. Vo vývojovom prostredí PhpStorm vytvorte nový projekt webovej aplikácie. My sme 
využili šablónu  PHP Empty Project 

 

Vytvorenie projektu PHP webovej aplikácie v PhpStorm 

Po vytvorení projektu aktivujte položku menu VCS | Checkout from Version Control | Git. Do poľa 
Git Repository URL si skopírujte URL adresu získanú pri vytváraní Azure aplikácie v položke Git clone 
url. 

 



 

 

Klonovanie aplikácie 

Vývojové prostredie skopíruje kontext aplikácie z cloudovej platformy Microsoft Azure. Do projektu 
pridajte súbor index.php a do neho nejaký jednoduchý kód, napríklad 

 
<?php 
echo "Hello world\!"; 

 

 

Vývojové prostredie Php Storm 

 

 Na uloženie zmien z lokálneho projektu do Git repository použite kombináciu kláves Ctrl+K (Mac: 
Cmd+K), alebo položku menu VCS | Commit Changes.  Tlačidlom Push sa zmeny uložia do aplikácie 
v Azure. 

Vytvorenie Node.js webovej aplikácie 
Veľmi zjednodušene povedané, je to JavaScript na serveri. Presnejšie Node.js je framework, ktorý 
umožňuje tomuto jazyku používanému v internetových prehliadačoch fungovať na strane servera. 
NodeJS server funguje tak, že načúva prichádzajúcim dotazom, a zároveň vytvára runtime prostredie, 
ktoré cez API umožňuje vykonávať na serveri  rôzne úlohy. 

Skôr než začnete využívať Node.js mali by ste pochopiť dva základné princípy: Single Event Loop 
a Non Blocking IO. Ako už názov Single Event Loop avizuje, NodeJS vo väčšine prípadov beží len 



v jednom vlákne. To je hlavný rozdiel oproti ostatným serverom ktoré pre obsluhu každej 
prichádzajúcej požiadavky spúšťajú samostatné vlákno. v NodeJS všetky dotazy obsluhuje jedno 
vlákno. Už v duchu počujeme vaše námietky, že takto fungujúci server bude veľmi pomalý a pre 
masívny používateľský prístup v praxi nepoužiteľný nakoľko požiadavka, ktorá prišla prvá bude 
blokovať všetky ostatné požiadavky až do doby, kým nebude obslúžená. Tento problém rieši Non 
Blocking IO. To znamená, že Node.js funguje tak, že všetky dlhotrvajúce operácie, čiže operácie 
využívajúce sieťovú komunikáciu, databázy, či súborový systém sa  vykonávajú asynchrónne. Vlákno 
teda nečaká na ukončenie pomalých operácií, ale vykoná svoj kód, spustí pomalú operáciu a začne 
obsluhovať ďalšiu požiadavku. Keď asynchrónna operácia skončí, spustí sa kód, ktorý je reakciou na 
jej ukončenie. Node.js funguje ako jedno vlákno, ktoré sa rýchlo na veľmi krátke časové úseky 
prepína medzi rôznymi úlohami. Výhodou sú nízke nároky na pamäť servera, nakoľko jedno vlákno 
zaberá omnoho menej pamäte ako viac vlákien a úspora je aj v réžii spojenej s paralelným 
vykonávaním úloh. Programátori musia tieto atribúty Node.js akceptovať a vytvárať udalosťami 
riadené aplikácie využívajúce callbacky. Samozrejme, všetky akcie, ktoré trvajú dlho, je potrebné  
vykonávať asynchrónne. Tento princíp je známy a používa sa napríklad aj pri Windows 8 a Windows 
10 aplikáciách. Všetko o Node.js sa dozviete na http://nodejs.org/  

Podobne ako v ostatných príkladoch, aj tento bude veľmi jednoduchý, dôležité je nie to, čo aplikácia 
robí, ale ako ju vytvoriť a publikovať do služby Microsoft Azure. Ak vás táto kombinácia technológie 
zaujala, budete si vytvárať aplikáciu akú potrebujete, alebo akú od vás ako od vývojára, alebo člena 
tímu požaduje zákazník. Takže si úplne vystačíme s fungujúcou aplikáciou typu Hello World. 

Prihláste sa na Azure portal. https://portal.azure.com/ . v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom typov 
služieb aktivujte položku New s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so 
zoznamom typov objektov, ktoré je možné vytvoriť. Vyberte položku Web + Mobile a následne Azure 
Marketplace. v skupine Web Apps vyberte položku Web App. Potom kliknite na tlačidlo Create.  

 

Vytvorenie novej aplikácie 

Aplikáciu pomenujte, zvoľte lokalitu v ktorom dátovom centre bude prevádzkovaná a vyberte App 
Service Plan, čo je akýsi virtuálny kontejner pre vašu aplikáciu, ktorý určuje koľko bude mať vaša 

http://nodejs.org/
https://portal.azure.com/


aplikácia vyhradených výpočtových zdrojov, súčasných prístupov a podobne. Od týchto atribútov sa 
pochopiteľne odvíja aj cena, ktorú za vybraný servisný plán mesačne zaplatíte. 

 

Výber plánu a Resource Group 

Zobrazia sa vám tri odporúčané cenové modely S1 Standard, B1 Basic a P2 Premium. Pomocou linku 
View All zobrazíte všetky dostupné modely. Parametre a ceny týchto modelov zistíte na 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/  

 

Ponuka cenového modelu 

V tomto príklade ponechajte implicitne ponúknutý plán Default. Tlačidlom Create potvrďte 
vytvorenie aplikácie. Po vytvorení aplikácie sa zoznámte s jej parametrami a kliknite na dlaždicu 
Deployment. 

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/


 

Parametre novo vytvorenej aplikácie. v spodnej časti vyrolujte dlaždicu Deployment. 

V poli Choose Source, označte voľbu Local Git Repository, a následne kliknite na OK. 

 

Nasadenie aplikácie, výber zdroja 

Následne je potrebné zistiť parametre pre nasadenie aplikácie: FTP host name a predovšetkým URL 
adresu. 



 

Parametre pre nasadenie aplikácie 

Pre nasadenie aplikácie je potrebné nastaviť prístupové privilégiá, teda meno a heslo.  

Vytvorenie a otestovanie Node.js aplikácie lokálne 
Aj v tomto príklade budeme postupovať metodicky a aplikáciu najskôr vytvoríme a predovšetkým 
otestujeme na lokálnom vývojárskom počítači a až do cloudovej platformy Microsoft Azure ju 
vypublikujeme až po otestovaní. Použijeme najjednoduchší príklad z nodejs.org. Vytvorte súbor 
server.js ktorý obsahuje "Hello World" príklad. „Zdrojovka“ pôvodného príkladu z node.js je: 

// Load the http module to create an http server. 
var http = require('http'); 
 
// Configure our HTTP server to respond with Hello World to all requests. 
var server = http.createServer(function (request, response) { 
  response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"}); 
  response.end("Hello World\n"); 
}); 
 
// Listen on port 8000, IP defaults to 127.0.0.1 
server.listen(8000); 
 
// Put a friendly message on the terminal 
console.log("Server running at http://127.0.0.1:8000/"); 

 

Tento príklad mierne zmodifikujeme pridaním process.env.PORT ako portu pre počúvanie, keď 
aplikácia beží v Azure Web app.  

var http = require('http') 
var port = process.env.PORT || 1337; 
http.createServer(function(req, res) { 
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' }); 
  res.end('Hello World\n'); 
}).listen(port); 

 

Spustite aplikáciu lokálne v príkazovom riadku príkazom 

node server.js 



Na adrese https://nodejs.org/en/ nájdete distribúciu Node.js pre Windows, prípadne môžete použiť  
Chrome V8 JavaScript engine https://developers.google.com/v8/ . Postup inštalácie cez Package 
Manager pre jednotlivé platformy je na https://nodejs.org/en/download/package-manager/  

Publikovanie Node.js aplikácie 
Na pridanie súboru do Azure repozitára použite príkaz 

git add . 
git commit -m "initial commit" 

 

Pridajte Git ovládač na publikovanie vašich predtým vytvorených aplikácií.   

git remote add azure [URL for remote repository] 

 

Zmeny publikujte príkazom 

git push azure master 

 

V procese publikovania budete požiadaní o heslo.  

Counting objects: 3, done. 
Delta compression using up to 8 threads. 
Compressing objects: 100% (2/2), done. 
Writing objects: 100% (3/3), 374 bytes, done. 
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) 
remote: New deployment received. 
remote: Updating branch 'master'. 
remote: Preparing deployment for commit id '5ebbe250c9'. 
remote: Preparing files for deployment. 
remote: Deploying Web.config to enable Node.js activation. 
remote: Deployment successful. 
To https://user@testsite.scm.azurewebsites.net/testsite.git 
 * [new branch]      master -> master 

 

Vytvorenie Node.js API aplikácie 
Na rozdiel od predchádzajúcej webovej Node.js aplikácie, táto API aplikácia bude využívať Azure App 
Service a samozrejme Git. Prihláste sa na Azure portál https://portal.azure.com/ . v hornej časti 
ľavého stĺpca so zoznamom typov služieb aktivujte položku New s ikonou veľkého zeleného 
znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so zoznamom typov objektov, ktoré je možné vytvoriť. Vyberte 
položku Web + Mobile a v základnej ponuke najčastejšie vytváraných aplikácií následne vyberte API 
App. Potom kliknite na tlačidlo Create. 

https://nodejs.org/en/
https://developers.google.com/v8/
https://nodejs.org/en/download/package-manager/
https://portal.azure.com/


 

Výber API App aplikácie zo základnej ponuky najčastejšie vytváraných aplikácií  

Zadajte názov a vyberte Service Plan. Po kliknutí na tlačidlo Create počkajte na vytvorenie aplikácie. 
Potom vpravo aktivujte postupnosť Settings > Application Settings a nastavte parameter  Access 
level na hodnotu Public (anonymous). Parameter Automatic update nastavte na hodnotu 
On.Tlačidlom Save uložte zmeny. 

 

Nastavenie Node.js API aplikácie  

Aby ste mohli aplikáciu nasadiť, je potrebné povoliť Git publikovanie pre nové API aplikácie. Git je 
distribuovaný systém pre správu verzií, ktorý môžete použiť na nasadenie webovej stránky na Azure. 
Funguje to tak, že kód píšete pre vašu API aplikácii v miestnom Git repozitári a až potom do nasadíte 
na vzdialené úložisko.  

Na obrazovke parametrov aplikácie nájdite položku API app host a kliknite na link, v našom prípade  
MojaNodeJsApiApp.  

Nájdite sekciu Deployment a nastavte Set up continuous deployment. 



 

Nastavenie nasadenia Node.js API aplikácie  

Kliknite na Choose Source > Local Git Repository. 

 

Výber Local Git Repository. 

Následne kliknite na Set deployment credentials a nastavte používateľské meno a heslo. v sekcii 
Properties si skopírujte URL adresu v sekcii GIT URL.  

Námetom príkladu bude Hodnotenie reštaurácií. Kód aplikácie stiahnete z https://github.com/Azure-
Samples/app-service-api-node-food-trucks. Odporúčam stiahnuť zip archív.  

Preskúmajte tento vzorový projekt .Otvorte súbor apiapp.json, ktorý musí byť v root adresári aplikácie 
a musí obsahovať Swagger 2.0 metadata endpoint. Tento endpoint je definovaný v položke 
apiDefinition. 

{ 
    "$schema": "http://json-schema.org/schemas/2014-11-01/apiapp.json#", 
    "id": "TryAppNodeApiApp", 
    "namespace": "microsoft.com", 
    "gateway": "2015-01-14", 
    "version": "1.0.0", 
    "title": "TryAppNodeApiApp", 
    "summary": "", 
    "author": "", 
    "endpoints": { 
        "apiDefinition": "/api/data/swagger", 
        "status": null 
    } 

https://github.com/Azure-Samples/app-service-api-node-food-trucks
https://github.com/Azure-Samples/app-service-api-node-food-trucks


} 

 

Preskúmajte aj kód v súbore server.js Podčiarknutím sme zvýraznili kód na vytvorenie Swagger 2.0 
endpointu. 

var port = process.env.PORT || 1337; 
var baseHost = process.env.WEBSITE_HOSTNAME || 'localhost'; 
 
var http = require('http'); 
var express = require('express'); 
var swaggerize = require('swaggerize-express'); 
 
var app = express(); 
 
var server = http.createServer(app); 
 
app.use(swaggerize({ 
    api: require('./api.json'), 
    docspath: '/swagger', 
    handlers: './handlers/' 
})); 
 
app.use('/', express.static(__dirname + '/html')); 
 
server.listen(port, 'localhost', function () { 
  if (baseHost === 'localhost') 
  { 
    app.setHost(baseHost + ':' + port); 
  } else { 
    app.setHost(baseHost); 
  } 
    console.log("Server started .."); 
}); 

 

Nasleduje osvedčený krok, spustenie aplikácie na lokálnom počítači. Využijeme npn. Npn uľahčuje 
vývojárom zdieľanie JavaScript-u a opätovné použitie kódu. Zadajte príkaz  

npm install 

a po nainštalovaní príkaz 

node server.js 

V príkazovom okne sa zobrazí oznam "Server started ". Teraz môžete do webového prehliadača zadať 
lokálnu adresu.  



 

Spustenie aplikácie na lokálnom počítači 

Vyskúšanie a odladení aplikácie bude v tomto prípade úplne bezproblémové, keďže aplikácia je 
z GitHub. Ak nemáte nainštalovaný Git, získate ho na http://git-scm.com/. Nasadenie aplikácie je vďaka 
Git už len rutina, presnejšie sekvencia príkazov  

Najskôr je potrebné prepnúť sa na adresár aplikácie a inicializovať  lokálny Git repository. 

git init 

Nasleduje pridanie súborov do repozitory 

git add . 

git commit -m "Initial commit of the API App" 

a vytvorenie referencie na updatovanie. Referencia sa vytvára na predtým vytvorený API app host 

git remote add azure [URL pre remote repository] 

aplikujte zmeny 

git push azure master 

V procese nasadenia budete zadávať meno a heslo. Napokon sa zobrazí oznam o úspešnom zavedení 
aplikácie do Microsoft Azure a URL adresa:  

remote: Deployment successful. 

To https://user@testsite.scm.azurewebsites.net/testsite.git 

* [new branch]      master -> master 

Vytvorenie WordPress webovej aplikácie v Azure App Service 
Azure Marketplace poskytuje k dispozícii širokú škálu populárnych webových aplikácií vyvinutých 
spoločnosťou Microsoft, tretími stranami a iniciatívami open source softvéru. Webové aplikácie 
vytvorené z Azure Marketplace, ak ich nebudete vyvíjať a testovať najskôr lokálne, nevyžadujú 

http://git-scm.com/


inštaláciu žiadneho podporného softvéru, vystačíte si s webovým prehliadačom. Námetom 
nasledujúceho príkladu bude vytvorenie WordPress blogu, ktorý využíva predvolenú šablónu.  

Prihláste za na Azure portal. https://portal.azure.com/ . v hornej časti ľavého stĺpca so zoznamom 
typov služieb aktivujte položku New s ikonou veľkého zeleného znamienka plus. Zobrazí sa stĺpec so 
zoznamom typov objektov, ktoré je možné vytvoriť. Pre zaujímavosť sa pozrieme na ponuku aplikácií 
využívajúcich WordPress v zložke Compute.Vyberte položku Compute a následne Azure 
Marketplace. Do poľa pre vyhľadávanie napíšte WordPress. z ponuky vyberte aplikáciu Word Press. 

 

Bohatá ponuka aplikácií pre populárnu blogovú platformu Wordpress v Azure Marketplace v zložke 
Compute 

V našom príklade však budeme vytvárať webovú aplikáciu, takže sa prepnite do zložky Web+ Mobile 
a následne Azure Marketplace. Do poľa pre vyhľadávanie napíšte WordPress. z ponuky vyberte 
aplikáciu Word Press. 

 

WordPress aplikácie v zložke Web + Mobile 

Aplikáciu pomenujte a vyberte, prípadne vytvorte nový AppService plan. Taktiež podľa okolností 
použite existujúcu, alebo vytvorte novú MySQL databázu, kam sa budú ukladať blogové príspevky 
a záležitosti s nimi súvisiace, napríklad obrázky. 

https://portal.azure.com/


 

Konfigurácia WordPress aplikácie a MySQL databázy, ktorú bude táto aplikácia využívať 

Po vytvorení webovej aplikácie zobrazte jej stránku Essential a na „toolbare“ kliknite na tlačidlo 
Browse, alebo zadajte do prehliadača webového obsahu URL adresu novovytvorenej aplikácie, 
v našom prípade v tvare http://mojosswordpressblog.azurewebsites.net  . 

 

Otvorenie WordPress aplikácie 

A ste vo finále. Vyberiete si jazyk používateľského rozhrania a ocitnete sa  v známej päťminútovej 
inštalácii WordPress blogu. Vo formulári vyplňte všetky potrebné informácie. 

http://mojosswordpressblog.azurewebsites.net/


 

FINÁLE – vytváranie nového blogu 

Python aplikácia využívajúca framework Django a MySQL 
Python je multi-paradigmový jazyk podobne ako Perl. To znamená, že namiesto toho, aby nútil 
programátora používať určitý štýl programovania, umožňuje používanie viacerých štýlov, techník 
a metodík. Python podporuje objektovo orientované, štruktúrované aj funkcionálne programovanie. 
Je to dynamicky typový jazyk, podporuje veľké množstvo vysokoúrovňových dátových typov a na 
správu pamäte používa garbage collection. 

Názov jazyka vôbec nevznikol z názvu druhu hada. Autor nazval jazyk podľa populárneho britského 
satirického seriálu Monty Python’s Flying Circus. 

Aj keď sa Python často označuje ako "skriptovací jazyk", používa sa na vývoj mnohých veľkých 
softvérových projektov, ako sú aplikačný server Zope a systémy na zdieľanie súborov Mnet 
a BitTorrent. Tak isto ho široko využíva Google. Zástanci Pythonu ho radšej volajú vysokoúrovňovým 
dynamickým programovacím jazykom, lebo pojem "skriptovací jazyk" sa asociuje s jazykmi, ktoré sa 
používajú len na jednoduché shell skripty alebo s jazykmi ako JavaScript: jednoduchšími a na väčšinu 
účelov menej spôsobilými ako "skutočné" programovacie jazyky ako Python. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou Pythonu je to, že sa dá jednoducho rozširovať. Nové zabudované 
moduly môžu byť jednoducho napísané v C alebo C++. Python tiež môže byť použitý ako rozširovací 
jazyk pre existujúce moduly a aplikácie, ktoré potrebujú programovateľné rozhranie. 

Python bol navrhovaný tak, aby bol dobre čitateľný. Má jednoduché vizuálne rozmiestnenie, často 
používa anglické kľúčové slová tam, kde iné jazyky používajú interpunkciu a má nápadne menej 
syntaktických konštrukcií ako mnohé iné štruktúrované jazyky ako C, Perl alebo Pascal. 



Napríklad Python má len dva tvary cyklov: for, ktorý prechádza elementmi zoznamu alebo iterátoru 
a while, ktorý sa opakuje, kým hodnota výrazu je true. Chýba mu komplexný for v štýle C a do...while, aj 
keď sa samozrejme dajú ekvivalentne vyjadriť. Takisto má na vetvenie iba if...elif...else chýba aj switch. 

Django je vysoko úrovňový Python Web framework, ktorý podporuje rýchly vývoj a čistý, pragmatický 
dizajn. Voľne rešpektuje vývojový vzor model-view-controller. Django využíva návrhový vzor MVC, aj 
keď ho interpretuje odlišne na troch vrstvách:  

• dátový model – vrstva pracuje s dátami a so všetkým, čo s nimi súvisí. Čiže prístup k nim, ich 
validáciu, vzťahy medzi nimi. 

• pohľad – vrstvu zastupuje v Django frameworku templatovací systém a funkcie rozhodujúce, 
ktorý template sa má použiť na zobrazenie ktorých údajov. Tieto funkcie sa nazývajú views. 

• controler –vrstva má na starosti riadiacu logiku, ide o mapovanie url adries ku konkrétnym funkciám. 

Prípravná fáza 
Pre tento konkrétny príklad budete potrebovať Visual Studio 2015 vo free verzii Community Edition 
a Python Tools for Visual Studio https://www.visualstudio.com/en-us/features/python-vs, Python Tools 
2.2 for Visual Studio Samples VSIX, Azure SDK Tools for VS 2015 a Python 2.7 32-bit. Najjednoduchšie 
Python Tools for Visual Studio doinštalujete tak, že začnete vytvárať nový projekt v zložke šablón 
Python. Pri prvom Python projekte je tam ponuka na inštaláciu. 

  

Ponuka na inštaláciu Python Tools for Visual Studio pri prvom vytváraní Python projektu 

Vytvorenie projektu 
Po nainštalovaní doplnku môžete začať vytvárať projekt. Znovu spustite Visual Studio 2015 a v zložke 
Python vytvorte projekt podľa šablóny Django Web Project. 

 

Vytvorenie projektu podľa šablóny Django Web Project 

https://www.visualstudio.com/en-us/features/python-vs


Po vytvorení projektu sa zobrazí na pracovnej obrazovke Visual Studia okno s pokynmi. Najskôr je 
potrebné vytvoriť superusera pre synchronizáciu databázy. Pravým tlačidlom myši aktivujte kontextové 
menu a vyberte postupnosť Python a následne Django Sync DB. 

 

Synchronizácia databázy 

Ak nemáte nainštalovaný interpreter jazyka Python, zobrazí sa na pracovnej obrazovke Visual Studia 
okno s ponukou na nainštalovanie 32 bitovej verzie interpretera zo stránky www.python.org . Následne 
budete vyzvaní k inštalácii doplnkových balíčkov. 

 

Inštalácia doplnkových balíčkov 

Potvrďte, že chcete vytvoriť používateľa Superuser. v dolnom okne Visual Studia sa zobrazí výzva: 

You have installed Django's auth system, and don't have any superusers defined. 

Would you like to create one now? (yes/no): yes 

Zadajte prístupové privilégiá a môžete projekt zostaviť a spustiť.  

http://www.python.org/


 

Spustenie webovej aplikácie implicitne vytvorenej podľa šablóny Django Web Project 

Pripojenie k databáze 
Implicitne vytvorený projekt využíva databázu SQLITE. Ak vaša webová aplikácia využívajúca Python 
potrebuje databázu, vytvorte MySQL databázový server napríklad podľa návodu z tejto publikácie 
„MySQL databáza z Azure Marketplace“. Pripojovací reťazec je v tvare  

Database=<NAME>;Data Source=<HOST>;User Id=<USER>;Password=<PASSWORD> 

 
Aby ste sa z aplikácie mohli pripájať k MySQL databáze musíte nainštalovať balíček mysql-python. 
v projekte v zložke Python Environments aktivujte položku kontextového menu Install Python 
Package. v dialógu nastavte voľbu „easy install“ a zadajte názov balíčka mysql-python. 
 

 
Inštalácia balíčka mysql-python 

 
V súbore settings.py nastavte parametre na pripojenie sa k databáze.  
 
DATABASES = { 
    'default': { 
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 
        'NAME': '<Database>', 
        'USER': '<User Id>', 
        'PASSWORD': '<Password>', 
        'HOST': '<Data Source>', 
        'PORT': '', 
    } 
} 

 

Následne môžete aplikáciu publikovať do cloudovej platformy Microsoft Azure. v okne Solutions 
Explorer aktivujte položku kontextového menu Publish. Prihláste sa k svojmu kontu a vyplňte položky 
Web App name, App Service plan,  Resource group, Region.  



 

 

Publikovanie aplikácie do Microsoft Azure 

MongoDB 
Pre mnohé aplikácie sa viac než klasická relačná databáza hodí databázové riešenie typu  NoSQL.  
MongoDB je škálovateľná, vysoko výkonná, open source NoSQL databáza, ktorá obsahuje 
dokumentovo orientované úložiská. Podporuje replikácie, vysokú dostupnosť, auto-sharding a ďalšie 
funkcie. MongoDB môže byť nasadená do Azure prostredníctvom jednoduchého free inštalátora. 
Údaje sú ukladané v štruktúrovanej podobe ako  JSON dokumenty s dynamickými schémami. Vďaka 
tomu je práca s určitými typmi dát rýchlejšia a jednoduchšia. Analógiou záznamu z klasickej databázy 
v mongoDB je dokument, na ktorý sa dá dívať ako objekt, ktorý má niekoľko atribútov s danými 
hodnotami. Na rozdiel od relačných tabuliek však atribút môže obsahovať aj komplexné dáta. 

 

Vlastnosti a výhody NoSQL databáz 
Donedávna sa pre ukladanie veľkých objemov údajov jednoznačne preferovali klasické relačné 
databázy. Moderné databázové platformy Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, Informix... 
Tieto databázy realizujú ukladanie údajov v relačných schémach a sú  optimalizované pre univerzálne 
scenáre pre dopytovanie a ukladanie údajov. Preto sú najrozšírenejšie, ale v mnohých prípadoch, 
hlavne pri zbere a spracovaní špecifických údajov typu kľúč – hodnota, napríklad z rôznych snímačov, 
štatistiky webov, záznamy webových protokolov, či dáta produkované v sociálnych sieťach 
a mobilných aplikáciách, však takéto univerzálne riešenie nie je optimálne.  

V poslednom čase sa čoraz viac využívajú nerelačné bezschémové databázové riešenia, ktoré 
umožňujú ukladať štruktúrované aj binárne údaje. Nerelačné databázy nepodporujú jazyk SQL, ani 
spájanie tabuliek, dopyty je potrebné robiť „ručne“ na mieru, preto sa pre ne vžilo označenie NoSQL 
databázy. Môžete si vybrať zo širokej palety produktov, napríklad  RavenDB, Redis, Riak, Cassandra , 
MongoDB,  CouchDB, HBase, Membase, Neo4j, prípadne Oracle NoSQL 11gR2.1. Rovnaký prístup 
využívajú aj cloudové úložiská napríklad Azure Table Storage, Amazon S3, alebo Google Storage. 

Na rozdiel od klasických SQL databáz sú NoSQL riešenia optimalizované na veľké množstvo operácií 
typu zápis/čítanie, samozrejmosťou je spolupráca s webovými aplikáciami. Hodnota totiž môže 
obsahovať akýkoľvek typ údajov napríklad štruktúrovaný záznam v JSON.  



Údaje sú v prostredí relačných databáz uložené v databázových tabuľkách, medzi ktorými sú relačné 
väzby. Relácia je podmnožina karteziánského súčinu nad niekoľkými doménami, teda množinami 
hodnôt rovnakého významového typu. Aj pre nerelačné databázy však platia niektoré databázové 
postuláty.  
 
Dáta v relačných databázach sú uložené v záznamoch, t. j. riadkoch tabuliek, kde sú stĺpce, čiže 
atribúty s daným názvom a dátovým typom. Tabuliek býva samozrejme takmer vždy viacero, sú 
relačne zviazané a  zoskupené do schém. Možno si už začínate uvedomovať, v čom je určitá 
ťažkopádnosť. v bunke sa môže nachádzať len jedna hodnota a v prípade, že potrebujeme ukladať 
hierarchie hodnôt (napr. zákazníka, ktorý má adresu pozostávajúcu z ulice, popisného čísla, mesta 
a smerovacieho čísla), musíte zvoliť návrh využívajúci viacero tabuliek poprepájaných cudzími kľúčmi. 
v MongoDB atribút môže obsahovať aj komplexné údaje Skupina záznamov je združená v kolekcii, čo 
je priblížná analógia databázovej tabuľky a sada kolekcií je reprezentovaná databázou, pričom 
dokumenty v kolekcii nemusia rovnakú štruktúru.  

Pre prvé pokusy s lokálnou MongoDB databázou si môžete stiahnuť jej inštalačný súbor 
z https://www.mongodb.org/downloads#production . 30 dňová trial verzia je zdarma. 

 

Lokálnu verziu MongoDB si môžete nainštalovať  na platformy Windows, Linux, MacOS a Solaris 

Po inštalácii nájdete v príslušnom adresári súbory mongod.exe, čo je databázový server, ktorý je 
potrebné najskôr spustiť cez príkazovú konzolu mongo.exe. Skôr než spustíte server, vytvorte vhodný 
adresár na databázy napríklad C:\mongodb\db a server spustite s týmto parametrom. 

mongod --dbpath db 

Server po spustení zablokuje konzolu s príkazovým riadkom. Otvorte inú inštanciu príkazového riadku 
a spustite aplikáciu Mongo. Skúste vypísať všetky dostupné databázy pomocou príkazu  

show dbs.  

Aktuálnu databázu zobrazíte príkazom db. Do databázy sa prepnete príkazom use, v našom prípade 
use local. 

https://www.mongodb.org/downloads#production


 

Príkazový riadok – aplikácia Mongo 

Ak ste s MongoDB nepracovali, určite vás budú zaujímať základné operácie. MongoDB obsahuje 
databázu, ktorá obsahuje kolekcie dokumentov. Migrácia je rýchla a bezproblémová, akurát si treba 
zvyknúť, že dopytovacím jazykom nie je SQL, ale JavaScript. Ak chcete vytvoriť nový dokument, 
použijeme syntax vzdialene podobnú deklarácii máp/slovníkov z iných jazykov: 

jannovak = { meno : "Ján Novák", vek : 45, mail : "jannovak@post.sk"} 

Vytvorili ste premennú jannovak, kde názvy atribútov (kľúče) nie sú uvádzané v úvodzovkách. 
v príklade sú tri atribúty: textové reťazce meno a mail a celočíselný vek. Na uloženie do kolekcie slúži 
zabudovaný objekt db, ktorý má vlastnosti prislúchajúce jednotlivým databázam. Kolekcia clenovia je 
objekt s viacerými metódami, spomedzi ktorých využijeme metódu insert() na vkladanie: 

db.clenovia.insert(jannovak) 

Konzolová aplikácia potvrdí vloženie: 

> use local 
switched to db local 
> jannovak = { meno : "Ján Novák", vek : 45, mail : "jannovak@post.sk"} 
{ "meno" : "Ján Novák", "vek" : 45, "mail" : "jannovak@post.sk" } 
> db.clenovia.insert(jannovak) 
WriteResult({ "nInserted" : 1 }) 
> 

Ak chcete vypísať obsah databázy môžete využiť metódu find() na kolekcii. Všimnite si, že metóda 
find() vypíše obsah databázy v javascriptovej notácii. 

db.clenovia.find() 

> db.clenovia.find() 
{ "_id" : ObjectId("56110eed5da6e21601c9b198"), "meno" : "Ján Novák", "vek" : 45 
, "mail" : "jannovak@post.sk" } 

 



Ak kolekcia obsahuje viac než 20 prvkov, find() vypíše len posledných 20 a výpis ukončí oznamom „has 
more“. Viac prvkov môžete vypísať zadaním príkazu 

it 

po ňom sa vypíše ďalších 20 prvkov. 

Ak chcete hľadať cielene využite parameter  

db.clenovia.find(jannovak) 

Vkladanie môžete realizovať aj jednoriadkovým zápisom: 

db.clenovia.insert({ meno : "Juraj Kuciak", vek : 38, mail : "jkuciak@post.sk"}) 

Následný výpis vráti dva objekty: 

> db.clenovia.find() 
{ "_id" : ObjectId("56110eed5da6e21601c9b198"), "meno" : "Ján Novák", "vek" : 45 
, "mail" : "jannovak@post.sk" } 
{ "_id" : ObjectId("561110475da6e21601c9b199"), "meno" : "Juraj Kuciak", "vek" : 
 38, "mail" : "jkuciak@post.sk" } 
> 

Ak potrebujete spočítať prvky v kolekcii použite metódu count() na kolekcii: 

db.clenovia.count() 

Ak chceme vymazať celú kolekciu, použite metódu remove(). 

db.clenovia.remove() 

MongoDB na virtuálnom stroji 
MongoLab, čiže MongoDB-as-a-Service popísaný v ďalšej stati je platený pri akejkoľvek konfigurácii 
vhodnej na produkčné účely, avšak ak si vytvoríte virtuálny stroj a nainštalujete si Mongo DB 
z inštalačných súboroch vystačíte aj s kreditom z BizSparku či MSDN. MongoDB cluster na virtuálnom 
serveri s operačným systémom Ubuntu využívajúci Azure Resource Manager môžete nasadiť cez Azure 
PowerShell, alebo Azure CLI. Ukážeme postup cez Azure CLI, ktorý môžete využiť na všetkých 
platformách, PowerShell len na počítači s Windows. 

 Ako prvý krok je potrebné prepnúť Azure CLI do ARM módu príkazom 

$ azure config mode arm 

Šablónu získate z Git Hub 

git clone https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates C:\Azure\Templates 

 

Získate šablónu azuredeploy.json v tvare: 

"parameters": { 
  "adminUsername": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "Description": "Administrator user name used when provisioning virtual 
machines (which also becomes a system user administrator in MongoDB)" 
      } 
    }, 
    "adminPassword": { 
      "type": "securestring", 
      "metadata": { 



        "Description": "Administrator password used when provisioning virtual 
machines (which is also a password for the system administrator in MongoDB)" 
      } 
    }, 
    "storageAccountName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "", 
      "metadata": { 
        "Description": "Unique namespace for the storage account where the Virtual 
Machine's disks will be placed (this name will be used as a prefix to create one or 
more storage accounts as per t-shirt size)" 
      } 
    }, 
    "region": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "Description": "Location where resources will be provisioned" 
      } 
    }, 
    "virtualNetworkName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "mongodbVnet", 
      "metadata": { 
        "Description": "The arbitrary name of the virtual network provisioned for 
the MongoDB deployment" 
      } 
    }, 
    "subnetName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "mongodbSubnet", 
      "metadata": { 
        "Description": "Subnet name for the virtual network that resources will be 
provisioned in to" 
      } 
    }, 
    "addressPrefix": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "10.0.0.0/16", 
      "metadata": { 
        "Description": "The network address space for the virtual network" 
      } 
    }, 
    "subnetPrefix": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "10.0.0.0/24", 
      "metadata": { 
        "Description": "The network address space for the virtual subnet" 
      } 
    }, 
    "nodeAddressPrefix": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "10.0.0.1", 
      "metadata": { 
        "Description": "The IP address prefix that will be used for constructing 
a static private IP address for each node in the cluster" 
      } 
    }, 
    "jumpbox": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "Disabled", 
      "allowedValues": [ 
      "Enabled", 
      "Disabled" 
      ], 
      "metadata": { 
        "Description": "The flag allowing to enable or disable provisioning of the 
jumpbox VM that can be used to access the MongoDB environment" 
      } 



    }, 
    "tshirtSize": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "XSmall", 
      "allowedValues": [ 
      "XSmall", 
      "Small", 
      "Medium", 
      "Large", 
      "XLarge", 
      "XXLarge" 
      ], 
      "metadata": { 
        "Description": "T-shirt size of the MongoDB deployment" 
      } 
    }, 
    "osFamily": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "Ubuntu", 
      "allowedValues": [ 
      "Ubuntu" 
      ], 
      "metadata": { 
        "Description": "The target OS for the virtual machines running MongoDB" 
      } 
    }, 
    "mongodbVersion": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "3.0.2", 
      "metadata": { 
        "Description": "The version of the MongoDB packages to be deployed" 
      } 
    }, 
    "replicaSetName": { 
      "type": "string", 
      "defaultValue": "rs0", 
      "metadata": { 
        "Description": "The name of the MongoDB replica set" 
      } 
    }, 
    "replicaSetKey": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "Description": "The shared secret key for the MongoDB replica set" 
      } 
    } 
  }, 

 

Šablónu je potrebné upraviť podľa konkrétnej konfigurácie. Štruktúry vysvetľuje obrázok. 



 

Štruktúra šablóny azuredeploy.json 

Následne je potrebné vytvoriť resource group v požadovanej geografickej lokalite. 

azure group create llmongo "West Europe" 

A vstupujeme do finále, teda nasadeniu podľa šablóny príkazom 

azure group deployment create llmongo -f .\azuredeploy.json -e .\azuredeploy-parameters.json 

Tento postup je podrobne popísaný na https://azure.microsoft.com/en-
us/documentation/articles/virtual-machines-mongodb-template   

Využitie MongoDB-as-a-Service na platforme Microsoft Azure 
Vstupný bod pre MongoDB na cloudovej platforme Microsoft Azure je https://mongolab.com .  
Najskôr spomenieme cenové modely. Sandbox pre vývoj je zdarma, mesačný poplatok za zdieľaný 
cluster začína od 15 USD a dedikovaný cluster na hranici 200 USD. 

 

Podrobnosti o jednotlivých konfiguráciach a cenách sa dozviete na https://mongolab.com/plans/  

Najskôr si musíte vytvoriť databázový účet na https://mongolab.com/signup/. Po vyplnení a odoslaní 
údajov musíte verifikovať svoju mailovú adresu. Ďalším krokom je pridanie cenového plánu cloudovej 

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-mongodb-template
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-mongodb-template
https://mongolab.com/
https://mongolab.com/plans/
https://mongolab.com/signup/


platformy a zadanie názvu databázy, v našom prípade llmongodb. Vybrali sme Single-node plán, ktorý 
je zdarma a poskytuje kapacitu 0,5 GB  

 

Výber cloudového providera 

Nasleduje vytvorenie pripojenia. Zadajte URI adresu v tvare  

mongodb://[dbuser:dbpass@]host:port[/dbname] 

v našom prípade 

mongodb://lubolacko:nbusr123@ds040898.mongolab.com:56789/llmongodb 

 

Dialóg na vytvorenie pripojenia vám vysvetlí význam jednotlivých parametrov 

Teraz môžete začať pracovať s databázou, môžete skúsiť príkazy z úvodnej časti tejto state. 



Vytvorenie webovej aplikácie v Azure pripojenej na MongoDB  
V príklade ukážeme pripojenie na MongoDB databázu vytvorenú na virtuálnom stroji v cloudovej 
platforme Microsoft Azure. Databáza môže bežať na virtuálnych strojoch s operačným systémom Linux 
aj Windows.  

Môžete vytvoriť napríklad ASP.NET MVC aplikáciu a do projektu pridať NuGet balíček  MongoDB.driver 
na pripojenie k MongoDB 

 

Pridanie NuGet balíčka  MongoDB.driver 

Pripojenie je realizované na úrovni vrstvy DAL (data access layer) 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using MyTaskListApp.Models; 
using MongoDB.Driver; 
using System.Configuration; 
 
namespace MyTaskListApp 
{ 
    public class Dal : IDisposable 
    { 
        private MongoServer mongoServer = null; 
        private bool disposed = false; 
 
        // To do: update the connection string with the DNS name 
        // or IP address of your server.  
        //For example, "mongodb://testlinux.cloudapp.net" 
        private string connectionString = "mongodb://<vm-dns-name>"; 
 
        // This sample uses a database named "Tasks" and a  
        //collection named "TasksList".  The database and collection  
        //will be automatically created if they don't already exist. 
        private string dbName = "Tasks"; 
        private string collectionName = "TasksList"; 
 
        // Default constructor.         
        public Dal() 
        { 
        }         
 
        // Gets all Task items from the MongoDB server.         
        public List<MyTask> GetAllTasks() 
        { 



            try 
            { 
                MongoCollection<MyTask> collection = GetTasksCollection(); 
                return collection.FindAll().ToList<MyTask>(); 
            } 
            catch (MongoConnectionException) 
            { 
                return new List<MyTask >(); 
            } 
        } 
 
        // Creates a Task and inserts it into the collection in MongoDB. 
        public void CreateTask(MyTask task) 
        { 
            MongoCollection<MyTask> collection = GetTasksCollectionForEdit(); 
            try 
            { 
                collection.Insert(task, SafeMode.True); 
            } 
            catch (MongoCommandException ex) 
            { 
                string msg = ex.Message; 
            } 
        } 
 
        private MongoCollection<MyTask> GetTasksCollection() 
        { 
            MongoServer server = MongoServer.Create(connectionString); 
            MongoDatabase database = server[dbName]; 
            MongoCollection<MyTask> todoTaskCollection = 
database.GetCollection<MyTask>(collectionName); 
            return todoTaskCollection; 
        } 
 
        private MongoCollection<MyTask> GetTasksCollectionForEdit() 
        { 
            MongoServer server = MongoServer.Create(connectionString); 
            MongoDatabase database = server[dbName]; 
            MongoCollection<MyTask> todoTaskCollection = 
database.GetCollection<MyTask>(collectionName); 
            return todoTaskCollection; 
        } 
 
        # region IDisposable 
 
        public void Dispose() 
        { 
            this.Dispose(true); 
            GC.SuppressFinalize(this); 
        } 
 
        protected virtual void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (!this.disposed) 
            { 
                if (disposing) 
                { 
                    if (mongoServer != null) 
                    { 
                        this.mongoServer.Disconnect(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            this.disposed = true; 
        } 
 
        # endregion 



    } 
} 

 

Uvádzame aj príklad jednoduchého dátového modelu 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes; 
using MongoDB.Bson.Serialization.IdGenerators; 
using MongoDB.Bson; 
 
namespace MyTaskListApp.Models 
{ 
    public class MyTask 
    { 
        [BsonId(IdGenerator = typeof(CombGuidGenerator))] 
        public Guid Id { get; set; } 
 
        [BsonElement("Name")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [BsonElement("Category")] 
        public string Category { get; set; } 
 
        [BsonElement("Date")] 
        public DateTime Date { get; set; } 
 
        [BsonElement("CreatedDate")] 
        public DateTime CreatedDate { get; set; } 
 
    } 
} 

 

Na pripojenie k databáze použite pripojovací reťazec v tvare: 

private string connectionString = "mongodb://<vm-dns-name>"; 

DATABASES = { 
    'default': { 
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 
        'NAME': '<Database>', 
        'USER': '<User Id>', 
        'PASSWORD': '<Password>', 
        'HOST': '<Data Source>', 
        'PORT': '', 
    } 
} 

Vývojové prostredie Eclipse 
Eclipse je open-source vývojové prostredie (IDE – Integrated Development Environment) určené 
primárne na programovanie v jazyku Java. Jeho flexibilita vám však umožňuje nainštalovať doplnky 
pre ďalšie programovacie jazyky, napríklad PHP, Python, C++, Ruby a ďalšie. Nakoľko Eclipse samotné 
je napísané v jazyku Java, potrebujete mať nainštalované JRE (Java Runtime Environment). Využíva sa 
aj na vývoj aplikácií pre Android.  

Aplikácia pre Azure v Eclipse 
Na jednoduchom príklade ukážeme ako vytvoriť a nasadiť JSP aplikáciu do cloudovej platformy 
Microsoft Azure pomocou Azure Toolkit for Eclipse. Cieľom príkladu je ozrejmiť postup vytvorenia 



a nasadenia, takže vystačíme s klasickou aplikáciou typu Hello World. Pre vývoj ukážkovej aplikácie 
budete okrem konta Microsoft Azure ešte potrebovať: 

• Eclipse IDE for Java EE Developers, verzia Indigo, alebo novšia. My sme v príklade využili v dobe 
písania publikácie  najnovšiu verziu Mars.1 Vývojové prostredie stiahnete na adrese 
http://www.eclipse.org/downloads .  

• Java Developer Kit (JDK), ktorý stiahnete zo stránok Oracle 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/ . (Oracle získal Javu akvizíciou spoločnosti Sun 
Microsystems.)  

• Webový server na báze Java, napríklad Apache Tomcat, GlassFish, JBoss Application Server, Jetty, 
alebo IBM WebSphere Application Server Liberty Core. 

• Azure Toolkit for Eclipse.  

Tomcat a JDK získate z Azure Marketplace, prípadne si môžete vytvoriť virtuálny stroj s vhodným 
operačným systémom a tieto komponenty nainštalovať cez diaľkový prístup. 

 

Tomcat z Azure Marketplace 

 

JDK z Azure Marketplace 

 

Po nainštalovaní Eclipse (produkt sa neinštaluje klasicky, stačí rozbaliť inštalačný archív do vhodného 
adresára) a JDK je potrebné nainštalovať doplnok Azure Toolkit for Eclipse.  

http://www.eclipse.org/downloads
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/


Po spustení Eclipse aktivujte v menu Help a následne Install New Software. 

 

Inštalácia Azure Toolkit for Eclipse, krok 1 

V zobrazenom inštalačnom dialógu do poľa Work with zadajte URL adresu 
http://dl.msopentech.com/eclipse z ponuky vyberte Azure Toolkit for Eclipse a zrušte označenie 
voľby Contact all update sites during install to find required software. 

 

Inštalácia Azure Toolkit for Eclipse, krok 2 

Po úspešnom nainštalovaní všetkých doplnkov môžeme vytvoriť projekt aplikácie. Vo vývojovom 
prostredí Eclipse aktivujte postupne položky File, New a vyberte typ projektu Dynamic Web Project. 
Projekt pomenujte a všetky voľby ponechajte implicitne nastavené. 



 

Vytvorenie projektu 

Rozviňte zložku projektu a v podzložke WebContent aktivujte kontextové menu a v ňom položky New 
a JSP File. Súbor pomenujte index.jsp. 

 

Vytvorenie súboru index.jsp 

Pokračujte tlačidlom Next. Ponechajte označenú voľbu New JSP File (html) a potvrďte vytvorenie 
súboru tlačidlom  Finish. 



 

Vytvorenie súboru index.jsp krok 2 

Do elementu body doplňte jednoduchý fragment HTML kódu: 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1" 
    pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
<title>Insert title here</title> 
</head> 
<body> 
<b><% out.println("Hello World!"); %></b> 
</body> 
</html> 

  

Po vytvorení a odladení aplikácie nastáva fáza jej nasadenia do Microsoft Azure. v kontextovom 
menu projektu nájdete položku Azure a na ďalšej úrovni menu položku Publish to Azure. 

 

Publikovanie do Azure 



V ďalšom dialógu kliknite na voľbu Import from PUBLISH-SETTINGS file. Následne na Download 
PUBLISH-SETTINGS File a nakoniec aplikáciu vypublikujte. 

 

Import informácií pre publikovanie 

 

Docker 
Docker je platforma pre takzvané softvérové kontajnery. Analógiou sú tradičné prepravné kontajnery, 
ktoré je možné štandardizovaným spôsobom naložiť na loď, potom hneď na kamión a podobne, bez 
ohľadu na to, čo v kontajneri je. Vďaka štandardu rozmerov a úchytných prvkov, teda akémusi 
mechanickému interfejsu  je jednoduché s nimi manipulovať a využívať ich viacerými spôsobmi. 
Docker niečo podobné robí s aplikáciami. Do takého softvérového kontajnera je zjednodušene 
povedané možné vložiť jednotlivé aplikácie vrátane nastavenia a ďalších úprav. Aplikácia potom žije 
v tomto kontajneri a dá sa jednoducho prenášať a nasadzovať. Kamkoľvek vytvorený kontajner 
doručíte, a umiestnite, bude fungovať. Napríklad ho môžete preniesť na cloudovú platformu iného 
prevádzkovateľa.  

 

 



 

Princíp fungovania 

 

Docker aplikácie nájdete v Marketplace v zložke Container Aps 

 

Na platforme Microsoft Azure môžete Docker stroj vytvoriť sami, alebo použiť hotový 
predkonfigurovaný image, napríklad docker-machine_linux-amd64. Prihláste sa na Azure Portal a 
v zložke Compute vyhľadajte v Marketplace image virtuálneho stroja Docker on Ubuntu Server. 



 

Docker na Ubuntu virtuálnom serveri z Azure marketplace 

 

Odporúčané cenové plány 

Po vytvorení virtuálneho stroja s Docker môžete cez Azure CLI vypísať základné informácie príkazom 

docker --tls -H tcp://<vm-name-you-used>.cloudapp.net:2376 info  

 

Prvou úlohou bude vytvorenie a nakonfigurovanie endpointov.  



 

Endpointy 

Kliknite na tlačidlo Add a pridajte endpoint s názvom napríklad docker. Obidva porty, teda private aj 
public nastavte na hodnotu 2376. 

Po vytvorení môžete endpoint otestovať príkazom: 

docker --tls -H tcp://dockerextension.cloudapp.net:2376 info 

 

$ docker --tls -H tcp://dockerextension.cloudapp.net:2376 info 
Containers: 0 
Images: 0 
Storage Driver: devicemapper 
 Pool Name: docker-8:1-131214-pool 
 Pool Blocksize: 65.54 kB 
 Data file: /var/lib/docker/devicemapper/devicemapper/data 
 Metadata file: /var/lib/docker/devicemapper/devicemapper/metadata 
 Data Space Used: 305.7 MB 
 Data Space Total: 107.4 GB 
 Metadata Space Used: 729.1 kB 
 Metadata Space Total: 2.147 GB 
 Library Version: 1.02.82-git (2013-10-04) 
Execution Driver: native-0.2 
Kernel Version: 3.13.0-36-generic 
WARNING: No swap limit support 

 

Podrobnú dokumentáciu k Docker nájdete na https://docs.docker.com/userguide/  

Z Marketplace môžete vyskúšať v kontajneri napríklad MySQL server. 

https://docs.docker.com/userguide/


 

MySQL na Docker z Marketplace 

Platformové služby – unikát dátových centier Azure.  
Model platforma ako služba (Platform as a Service, PaaS) poskytuje komplexnú hardvérovú 
a softvérovú platformu, teda zariadenia a služby požadované na podporu úplného životného cyklu 
budovania aplikácií vrátane možností návrhu, vývoja, testovania a nasadenia a to bez nutnosti 
inštalácie softvéru pre vývojárov, IT manažérov alebo koncových užívateľov. Nakoľko všetko sa 
poskytuje cez internet, označuje sa tento model aj ako cloudware. Platformové služby sú 
samoobslužné, automaticky škálovateľné, bez nutnosti pracne skladať infraštruktúrne zdroje a potom 
sa o ne ešte aj starať. v prípade modelu  PaaS zákazník spravuje len aplikácie. 

Ak preskúmate aktuálnu ponuku platformových služieb cez Azure Portal (portal.azure.com), v zložke 
Compute nájdete Cloud Services, v zložke Web+Mobile sú WebApps (Python, PHP, Java, ...) 
a MobileApps (.node.js na strane servera, všetky klientske platformy), v zložke Data + Analytics 
nájdete Event hub. k dispozícii je aj analytická platforma Hadoop, Machine Learning a ďalšie služby. 

Cloud Services umožňujú rýchlo a efektívne nasadzovať a spravovať výkonné aplikácie a služby. 
Zákazníkovi stačí jednoducho nahrať svoje aplikácie a Microsoft Azure spracováva podrobnosti 
nasadenia, počnúc provisioningom a vyrovnávaním záťaže, cez sledovanie stavu pre nepretržitú 
dostupnosť. Pre vaše aplikácie je zaručené 99,95% SLA. Výhodou platformových služieb je, že zákazník 
sa môže naplno zamerať na aplikácie a nemusí riešiť infraštruktúru.  

Resumé 
Microsoft Azure je platforma pre služby typu „cloud computing“, ktorá slúži ako prostredie pre vývoj, 
hostovanie a správu služieb na platforme Microsoft Azure. Systém Microsoft Azure poskytuje 
vývojárom a IT odborníkom na vyžiadanie výpočtovú a úložnú kapacitu, ktorá umožňuje hostovať, 
škálovať a spravovať webové aplikácie na Internete prostredníctvom dátových centier spoločnosti 
Microsoft. Microsoft Azure je flexibilná platforma môžete ju využívať z akejkoľvek platformy a v rámci 
IaaS (Infraštruktúra ako služba, čiže v praxi vytváranie virtuálnej infraštruktúry)  môžete vytvárať 
virtuálne stroje aj s operačnými systémami Linux. 



 

Azure cloud podporuje veľký a rastúci počet open-source aplikácií, frameworkov a jazykov. Vývojári 
majú takto možnosť používať nástroje, ktoré najlepšie vyhovujú ich skúsenostiam, zručnostiam 
a požiadavkám na aplikácie. Vývojári v .NET, Java, PHP, Node.js a Python môžu využívať dostupné SDK 
so všetkými výhodami Azure služieb. 




