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Prehľad 

Praktické cvičenie ilustruje typický process migrácie PHP aplikácie na IIS 7. Ukazuje niekoľko zvyčajných 

scenárov požadovaných pri migrácii PHP aplikácie na IIS 7 spolu s konfiguráciou nastavení. 

Ciele 

V tomto praktickom cvičení sa naučíte: 

 Inštalovať a konfigurovať PHP 

 Povoliť na IIS obsluhovanie PHP aplikácií 

 Hostovať PHP obsah v existujúcom webovom “sajte” 

 Vytvoriť oddelený virtuálny adresár a website pre PHP obsah 

 Konfigurovať prídavné PHP nastavenia 

 Nastaviť východiskový dokument (“default document”) a prehliadanie v adresároch  

 Vytvoriť a premigrovať mod_rewrite na pravidlá  “URL Rewriting” 

Systemové požiadavky 

 Windows Server® 2008 alebo Windows Vista® SP1 (SP1 je požadovaný) alebo Windows 7.  

 Inštalácia IIS 7 s prednastavenou konfiguráciou. 

 Inštalácia modulu URL Rewrite 

(http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1691). 

Cvičenia 

1. Konfigurácia PHP prostredia 

2. Konfigurácia PHP webových “sajtov” 

3. Migrácia mod_rewrite na pravidlá URL Rewriting 

 

Odhadovaný čas na dokončenie praktického cvičenia: 45 minút. 

 

 

http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1691


 

 

Cvic enie 1: Konfigura cia PHP prostredia 

Úloha 1 – Inštalácia podpory PHP na IIS 7 

IIS 7 poskytuje na hostovanie PHP stále aj technológie CGI and ISAPI, ale FastCGI ponúka základ pre 

stabilné a výkonné hostovanie PHP aplikácií v produkčnom prostredí. 

FastCGI je jedným z modulov IIS v  Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows Server 2008 a Windows 

Server Core 2008. 

1. Windows Server 2008: 

a. Z menu Start vyberte Server Manager a potom  Administrative Tools. 

b. Rozbaľte strom Roles. 

c. Vyberte rolu Web Server (IIS) . 

 
Obrázok 1 

Role webového servera 

 

d. Potvrďte Add Role Services. 



 

 

e. Vyberte službu CGI v podstrome Application Development. 

 
Obrázok 2 

Pridanie role služby 

 

f. Potvrďte  Next  a potom Install. 

g. Potvrďte Close a zatvorte okno Server Manager. 

2. Windows Vista a Windows 7: 

a. Cez menu Start vyberte podmenu Control Panel. 

b. Potvrďte skupinu Programs a vyberte Turn Windows features on or off. 

c. Rozbaľte uzol Internet Information Server, pod ním Word Wide Web Services  a 

potom Application Development Features. 

d. Vyberte vlasnosť CGI pod Application Development. 



 

 

 
Obrázok 3 

Rozšírenia Windows 

 

e. Potvrďte OK a pokračujte v inštalácii. 

f. Po ukončení inštalácie zatvorte Control Panel 

 

 

Úloha 2 – Konfigurácia frameworku PHP 

PHP framework bol optimalizovaný pre Windows počínajúc verziou PHP 5.2+. PHP je ponúkané v tzv. 

“non-thread-safe” verzii špecificky pre hostovanie v technológii FastCGI a pre zvýšenie výkonu. 

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

2. Premenujte php.ini-recommended na php.ini.  

3. Zeditujte a odkomentujte obsah súboru php.ini tak, aby výsledkom boli nasledujúce zmeny:  

php.ini 

cgi.fix_pathinfo = 1  

cgi.force_redirect = 0 

fastcgi.impersonate = 0; 

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE 

 

Poznámka: Uistite sa, že meníte hodnoty existujúcich nastavení v súbore php.ini, pretože 

väčšina doporučených nastavení už v súbore php.ini je. 



 

 

Nastavenie  fastcgi.impersonate kontroluje či bude/nebude PHP impersonifikovať prihláseného 

používateľa poskytnutého IIS pri spúšťaní PHP skriptov. Existuje viac modelov oprávnení , ktoré 

vedú k povoleniu alebo zakázaniu impersonifikácie. Pre jednoduchšiu konfiguráciu 

doporučujeme zakázať impersonifikáciu a ponechať PHP, aby bežalo pod identitou 

rodičovského aplikačného procesu (v IIS označovaného ako application pool). 

 

4. Uložte a zatvorte súbor. 

5. Pre otestovanie správnosti  PHP inštalácie spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadku: 

Cmd 

C:\PHP>php –info 

 

 

Úloha 3 – Povolenie pre IIS obsluhovať PHP aplikácie cez FastCGI 

IIS používa filozofiu “secure-by-default” (bezpečnosť pri prednastavení). Administrator musí povoliť 

explicitne vlastnosti, ak ich chce použiť.   

IIS 7 ide v takomto prístupe ešte ďalej použitím modularity, pretože umožňuje niektoré nepoužívané 

vlastnosti odstrániť z procesov IIS úplne. Aj keď ste FastCGI doinštalovali do IIS, musíte jeho použitie s 

PHP explicitne povoliť (na celom servri alebo pre špecifickú aplikáciu). 

V tejto úlohe povolíte správu PHP obsahu pre celý server vytvorením mapovacieho “handlera” pre PHP 

stránky na úrovni servera. 

1. Vyberte menu Start, napíšte do textového poľa inetmgr.exe a potvrďte  ENTER pre otvorenie 

rozhrania Internet Information Services (IIS) Manager. 

2. Z ľavého stromu vyberte lokálny server. 

3. Potvrťe dvojklik na Handler mappings pod IIS. 



 

 

 
Obrázok 4 

Mapovací handler 

 

4. Potvrďte  Add Module Mapping v paneli Actions na pravej strane. 

5. Zadajte nasledujúce údaje a potom potvrďte OK. 

◦ Request Path: *.php 

◦ Module: FastCgiModule  

◦ Executable: C:\PHP\php-cgi.exe. 

◦ Name: PHP via FastCGI  



 

 

 
Obrázok 5 

Pridanie mapovacieho modulu 

 

6. Potvrďte OK. 

7. V zobrazenej výzve odpovedzte Yes na otázku  “Do you want to create a FastCGI application for 

this executable?” (Chcete vytvoriť FastCGI aplikáciu pre tento spúšťateľný program?) 

8. Zatvorte IIS Manager. 

 

 

Cvic enie 2: Konfigura cia PHP webu 

Úloha 1 – Hostovanie PHP obsahu v existujúcom webovom “sajte” 

Najrýchlejšou cestou ako ponúkať PHP obsah je jednoducho ho pridať do existujúceho webového 

“sajtu”.  Pri takomto prístupe nemusíte nastavovať dodatočnú IIS konfiguráciu alebo práva na obsah. 

V tomto kroku pridáme PHP stránku k “Default Web site”, čiže k predpripravenej webovej lokalite 

vytvorenej pri inštalácii IIS 7 a prístupnej cez port 80. 

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

2. Vytvorte súbor phpinfo.php . 

3. Vložte do vytvoreného súboru nasledujúci kód: 



 

 

PHP 

<?php  

phpinfo(); 

?> 

 

4. Uložte a zatvorte súbor. 

5. Otestujte novú stránku. Otvorte Internet Explorer a zadajte URL adresu  

http://localhost/info.php. 

 
Obrázok 6 

Informácia o stave PHP 

 

Poznámka: Prezrite si  informačnú stránku o stave PHP. Funkcia phpinfo vracia množstvo 

informácií o aktuálnom stave PHP. Obsahujú informácie o voľbách a rozšíreniach PHP 



 

 

kompilácie, verziu PHP, informácie o servri a jeho prostredí  (pri kompilácii do modulu), o 

prostredí PHP, verzii OS, cestách, globálnych aj lokálnych hodnotách konfiguračných nastavení, 

HTTP hlavičkách  a PHP licencii. 

 

 

Úloha  2 – Vytvorenie oddeleného  virtuálneho adresára  (Virtual Directory) pre  PHP obsah  a 

nastavenie práv 

Bežné sú aj scenáre, keď potrebujete vytvoriť oddelený virtuálny priestor pre hostovanie PHP obsahu: 

 Obsah aplikácie je umiestnený na inom fyzickom mieste disku. 

 Treba mať nastavené iné prístupové práva. 

V tejto úlohe pridáme oddelený virtuálny adresár na hostovanie PHP obsahu, pričom obsah bude stále 

dostupný aj cez URL hierarchiu prednastaveného website (“default website”). Nastavíme aj práva 

potrebné pre povolenie spracovania PHP obsahu. 

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

2. Vytvorte priečinok phpapp .  

3. Z kontextového menu (pravé tlačidlo myši) nad priečinkom c:\inetpub\phpapp vyberte položku 

Properties. 

4. V záložke Security potvrďte Edit. 

5. Potvrďte  Add a zadajte IIS_IUSRS pre položku “Enter the object names to select.” 

6. Potvrďte OK. 



 

 

 
Obrázok 7 

Práva pre priečinok phpapp 

 

7. Potrďte OK pre akceptovanie prednastavených práv (Read + Execute). 

8. Potvrďte  OK na zatvorenie okna vlastností priečinka phpapp. 

Poznámka: Ľubovoľný priečinok obsahujúci PHP obsah musí mať povolené aspoň tieto práva: 

IIS_IUSRS: Read. Toto právo umožňuje procesu php-cgi.exe pristupovať k PHP obsahu, ak nie je 

PHP konfigurované na impersonifikáciu autentizovaného používateľa (fastcgi.impersonate = 0, 

ako je zobrazené vyššie v tomto cvičení). Umožňuje to PHP v  IIS aplikačnom priestore 

(application pool-e) pristupovať k obsahu. 

VOLITEĽNE: Ak používate impersonifikáciu, priečinok musí mať nastavené právo na čítanie pre 

všetkých možných autentizovaných používateľov, ktorí aplikáciu používajú.   

Ak používate anonymnú autentizáciu, priečinok musí mať nastavené právo čítania pre 

anonymného používateľa nastaveného v IIS. (Prednastavený  je IIS_IUSR). 

Ak používate Windows autentizáciu, prístup k priečinku musí byť povolený všetkým možným 

autentizovaným používateľom alebo skupinám, do ktorých patria. 



 

 

NEDOPORUČUJE SA povoliť práva Write alebo Full access pre IIS_IUSRS alebo iný účet, pod 

ktorým sa PHP spúšťa. Niekedy môže byť  Write prístup požadovaný, ak má aplikácia zapisovať 

do vlastných súborov. V takom prípade prideľte právo zápisu iba na súbory alebo priečinky, pre 

ktoré je to potrebné. Najlepším riešením je povoliť zápis pre súbory mimo štruktúry webu.  

VOLITEĽNE: Ak používate izoláciu aplikačných priestorov (pre procesnú izoláciu aplikácií), 

priečinok by mal mať pridelené právo prístupu pre účet, pod ktorým beží zodpovedajúci 

“application pool”. 

POKROČILÉ: Keď používate izoláciu cez  aplikačné priestory (application pooly), prístup  môžete 

riešiť pridelením prístupu pre pre SID aplikačného priestoru. 

 

9. Otvorte Internet Information Services (IIS) Manager (inetmgr.exe). 

10. Rozbaľte uzol server a potom rozbaľte Sites. 

11. Pravým tlačidlom myši nad Default Web Site zobrazte kontextové menu a vyberte  Add Virtual 

Directory. 

12. Ako alias zadajte phpapp. 

13. Do položky Physical Path zadajte C:\inetpub\phpapp. 

 
Obrázok 8 

Pridanie virtuálneho adresára pre php aplikácie 

 

14. Potvrďte OK. 

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



 

 

16. Vytvorte súbor hello.php . 

17. Vložte do nového súboru kód: 

PHP 

<?php  

echo("hello!"); 

?> 

 

18. Uložte a zatvorte súbor. 

19. Otestujte novú stránku 

20. Otvorte internetový prehliadač potvrďte URL http://localhost/phpapp/hello.php. 

 
Obrázok 9 

"Hello" stránka 

 

21. Zatvorte všetky otvorené okná. 

 

Úloha 3 – Vytvorenie oddeleného “sajtu” pre PHP obsah 

Niekedy je potrebné hostovať  PHP aplikáciu ako separátny website.  Dôvodmi môžu byť: 

 Potrebujete hostovať PHP aplikáciu na inom porte. 

 Potrebujte hostovať PHP aplikáciu v inej doméne. 

V tejto úlohe vytvoríte nový website na požadovanom porte s definovaným názvom domény pre 

hostovanie PHP aplikácie. 

1. Otvorte Internet Information Services (IIS) Manager (inetmgr.exe). 

2. Rozbaľte uzol servera. 



 

 

3. Cez kontextové menu uzla Sites na ľavej strane vyberte menu Add Web Site. 

4. Do položky Site name zadajte  PHPSite . 

5. Do položky Physical path zadajte C:\inetpub\phpapp . 

6. Do položky Port zadajte 85. 

 
Obrázok 10 

Dialóg na pridanie website 

 

7. Potvrďte OK. 

8. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL http://localhost:85/hello.php. 



 

 

 
Obrázok 11 

"Hello" stránka na novom website 

 

9. Vráťte sa do IIS Manager-a (inetmgr.exe). 

10. Z kontextového menu PHPSite vyberte Edit Bindings. 

11. Potvrďte Add. 

12. Do položky Host name zadajte phpsite. 

 
Obrázok 12 

Pridanie konfigurácie pre nový website  

 

13. Potvrďte OK a zatvorte dialóg Site Bindings. 

14. Zeditujte pod právami administrátora súbor C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts v 

notepade a pridajte do neho nasledujúcu DNS položku: 



 

 

hosts 

127.0.0.1 phpsite 

 

15. Uložte a zatvorte súbor. 

16. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL http://phpsite/hello.php. 

 
Obrázok 13 

"Hello"stránka v novom website 

 

17. Zatvorte všetky otvorené okná. 

 

Poznámka: Website môžete priradiť ľubovoľný počet identifikačných záznamov ako rôzne 

kombinácie dostupných IP adries, portov a názvov domén. 

Popísaný postup platí aj pre vytvorenie SSL prístupu. Tu je samozrejme potrebné mať na servri 

platný serverový certifikát. 

 

Úloha 4 – Konfigurácia prídavných nastavení PHP 

Podľa toho, akú PHP funkcionalitu chcete v aplikácii použiť, je určené, či je treba konfigurovať pre PHP 

ďalšie nastavenia.  

V tejto úlohe nakonfigurujete PHP nastavenia pre povolenie ďaľších PHP možností. 

1. Povolenie PHP Extensions: 

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

b. Otvorte php.ini v inštalačnom priečinku PHP a nastavte extension_dir na priečinok ext: 

php.ini 

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside. 



 

 

extension_dir = "C:\PHP\ext” 

 

c. Ak je to potrebné, pridajte/odkomentujte ďaľšie požadované rozšírenia. Príklad nižšie 

obsahuje povolenie rozšírenia mysql: 

php.ini 

; Windows Extensions 

; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it. 

; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ 

(PHP 5) 

; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5). 

; Be sure to appropriately set the extension_dir directive. 

 

;extension=php_bz2.dll 

;extension=php_curl.dll 

;extension=php_dba.dll 

;extension=php_dbase.dll 

… 

extension=php_mysql.dll 

 

d. Uložte a zatvorte súbor. 

2. Povolenie stavu PHP “session”: 

a. Použitím Windows Explorer-a vytvorte  pod inštalačným priečinkom PHP  nový priečinok 

"session". 

b. Zobrazte pravým tlačidlom myši kontextové menu priečinka “session”  a vyberte menu 

Properties. 

c. V záložke Security potvrďte Edit. 

d. Potvrďte  Add  a do položky “Enter the object names to select” zadajte IIS_IUSRS . 

e. Potvrďte OK. 

f. Vyberte zašrktávacie políčko Modify a potvrďte OK. 



 

 

 
Obrázok 14 

Práva pre priečinok session 

 

g. V okne Properties potvrďte OK. 

h. Otvorte súbor php.ini v inštalačnom priečinku PHP a nastavte položku 

session.save_path na novovytvorený priečinok “session”: 

php.ini 

session.save_path = "C:\php\session" 

 

i. Súbor uložte a zatvorte. 

j. Cez menu Start prejdite na Command Prompt. 

k. Napíšte príkaz IISRESET a potvrďte ENTER. 



 

 

 
Obrázok 15 

Príkaz IISRESET 

 

Poznámka: PHP je prednastavené na použitie na súboroch založeného stavu “session”.  

Môžete modifikovať mnoho  ďalších nastavení “session” vrátane toho, či budú použité cookie 

alebo  “URL session” a či budú “session” vytvorené pri prvej požiadavke alebo musia byť 

vytvorené explicitne. 

 

3. Otestovanie stavu  PHP “session”: 

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

b. Vytvorte v priečinku phpapp  súbor session.php . 

c. Vložte do nového súboru nasledujúci kód: 

session.php 

<?php 

 

session_start(); 

 

$counter = isset($_SESSION['counter']) ? $_SESSION['counter'] : 0; 

$counter++; 

 

print "Tuto stranku ste pocas tejto session navstivili $counter krat "; 

 

$_SESSION['counter'] = $counter; 

 

?> 

 

d. Uložte a zatvorte  súbor. 

e. Otvorte internetový prehliadač a zadajte v ňom URL adresu http://phpsite/session.php 

 



 

 

f. Preverte, či je počítadlo na hodnote  1. 

g. Vyžiadajte si znovu http://phpsite/session.php alebo potvrďte  F5 (na znovunačítanie 

stránky). 

h. Preverte, či je počítadlo na hodnote 2. 

4. Povolenie prenosov na server v PHP aplikácii: 

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

b. Vytvorte v nastavenom priečinku nový priečinok "upload". 

c. Zobrazte kontextové menu (pravým tlačidlom myši) pre priečinok “upload”  a vyberte v 

ňom položku Properties. 

d. V záložke Security potvrďte Edit. 

e. Potvrďte  Add a do položky  “Enter the object names to select” zadajte IIS_IUSRS. 

f. Potvrďte OK. 

g. Vyberte zaškrtávacie políčko Modify a potvrďte OK. 

h. V okne “upload Properties” potvrďte OK. 

i. V inštalačnom priečinku PHP otvorte súbor php.ini a nastavte hodnoty file_uploads a 

upload_tmp_dir : 

php.ini 

; Whether to allow HTTP file uploads. 

File_uploads = On 

 

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default 

if not 

; specified). 

Upload_tmp_dir = “C:\php\upload” 

 

j. Uložte a zatvorte súbor php.ini. 

Poznámka: Ak chcete otestovať script na prenos súboru, môžete postupovať takto: 

Vyvorte priečinok na disku a nastavte mu právo “Modify” pre účet IIS_IUSRS. 

Vytvorte stránku prenosu s formulárom, cez ktorý uložíte súbor do priečinka 

vytvoreného v predošlom kroku. 

 

Úloha 5 – Nastavenie východiskového dokumentu (“Default Document”) 

IIS 7 ponúka možnosť prednastaviť stránku, na ktorú budú presmerované požiadavky smerované na 

virtuálny adresár aplikácie. 



 

 

V tejto úlohe prednastavíte hlavnú PHP stránku pre aplikáciu. 

Zoznámite sa aj s alternatívou, ktorou je konfigurácia virtuálneho adresára tak, aby namiesto 

presmerovania na “default” stránku bol zobrazovaný zoznam súborov, ktoré sa vo virtuálnom adresári 

nachádzajú. 

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

2. V “phpapp” priečinku vytvorte súbor index.php a vložte do ňho nasledujúci kód: 

PHP 

<?php 

echo("hlavna stranka"); 

?> 

 

3. Uložte a zatvorte súbor index.php. 

4. Otvorte  IIS Manager. 

5. Rozbaľte uzol server a potom rozbaľte uzol Sites a vyberte website PHPsite v strome vľavo. 

6. Dvojkliknite na Default Document. 

 
Obrázok 16 

Nastavenia PHPSite 

 



 

 

7. Potvrďte  Add v paneli Actions a zadajte index.php.  

8. Potvrďte  OK. 

 
Obrázok 17 

Prednastavená stránka (Default Document) 

 

9. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL adresu http://phpsite  

Poznámka: Práve ste nastavili IIS tak, aby ponúkal ako prednastavený dokument stránku 

index.php. V nasledujúcich krokoch nastavíme tzv. “directory browsing”, ktorý sa používa na 

zobrazovanie zoznamu súborov nachádzajúcich sa vo virtuálnom adresári. 

 

10. Prepnite sa do nástroja  IIS Manager. 

11. V ľavom strome vyberte PHPsite. 

12. Dvojkliknite na Directory Browsing. 

13. Vyberte v paneli Actions položku Enable. 

14. Použitím Windows Explorer-a odstráňte z priečinka C:\inetpub\phpapp súbor index.php. 

15. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL adresu http://phpsite.  



 

 

 
Obrázok 18 

Obsah virtuálneho adresára , ak nie je prednastavený “default document” 

 

16. Zatvorte všetky okná. 

 

 

Cvic enie 3: Migra cia mod_rewrite na 

pravidla  URL Rewriting 

Veľa PHP aplikácií používa modul mod_rewrite  z Apache servera na redirekciu. IIS 7 poskytuje modul 

URL Rewriter, ktorý môžete použiť na implementovanie pravidiel mod_rewrite pri hostovaní  PHP 

aplikácie v IIS 7. Modul “URL rewrite” pre IIS môžete prevziať na tejto adrese 

http://www.iis.net/extensions/URLRewrite. 

Úloha 1 – Importovanie existujúcich pravidiel mod_rewrite  

1. Otvorte IIS Manager. 

2. Rozbaľte uzol servera, potom uzol Sites a potvrďte PHPSite v ľavom strome. 

3. Dvojkliknite na URL Rewrite pod IIS. 

4. Potvrďte Import Rules. 

5. Vložte nasledujúce pravidlá mod_rewrite do textového poľa Rewrite rules : 

Pravidlá 

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(.*)\.\w+$ 

http://www.iis.net/extensions/URLRewrite


 

 

RewriteRule ^/?(.*)$ /$1.php [L,QSA] 

 

 
Obrázok 19 

Import pravidiel mod_rewrite 

 

Poznámka: Strom prekonvertovaných pravidiel automaticky zobrazuje zodpovedajúce pravidlá 

“URL rewrite”. 

 

6. Potvrďte  Apply na nastavenie importovaných pravidiel. 

7. Potvrďte Back To Rules na zobrazenie aktívnych pravidiel. 



 

 

 
Obrázok 16 

Zoznam aktívnych pravidiel 

 

 

Úloha 2 – Otestovanie pravidiel URL Rewrite 

1. Otvorte internetový prehliadač a zadajte URL adresu  http://phpsite/session 

Poznámka: Všimnite si, že ste boli presmerovaný na stránku session.php,  ale prípona PHP je 

skrytá. 

 

2. Zadajte do prehliadača http://phpsite/hello.php. 

 



 

 

Obrázok 17 

Stránka hello.php 

 

Poznámka: Všimnite si, že pri zadaní celej URL adresy vidíme stránku hello.php. 

 

 

Úloha 3 – Preverenie a oprava pravidiel 

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

2. Otvorte súbor web.config v priečinku phpapp . 

3. Súbor obsahuje naimportované pravidlá “URL rewrite”. Stali sa tak súčasťou aplikácie a môžu 

byť pomocou Xcopy nasadené spolu s obsahom aplikácie na iný server IIS 7, ktorý má 

nainštalovaný modul URL Rewrite.  Tu sú pravidlá: 

web.config 

    <system.webServer> 

… 

        <rewrite> 

            <rules> 

                <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true"> 

                    <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" /> 

                    <conditions logicalGrouping="MatchAll"> 

                        <add input="{SCRIPT_NAME}" negate="true" 

pattern="^/(.*)\.\w+$" ignoreCase="false" /> 

                    </conditions> 

                    <action type="Rewrite" url="/{R:1}.php" 

appendQueryString="true" /> 

                </rule> 

            </rules> 

        </rewrite> 

    </system.webServer> 

 

4. Aktuálna verzia modulu URL Rewriter obsahuje funkcionalitu, ktorá má priamy vplyv na 

naimportované pravidlá. Naimportované pravidlá si niekedy vyžadujú dodatočnú úpravu a 

nasledujúce zmeny: 

a. Nastavte ignoreCase="true",  aby ste sa uistili, že pravidlá nie sú zavislé od 

veľkých/malých písmen. 

b. Zameňte  server. premenné {REQUEST_URI} alebo {SCRIPT_NAME} v pravidlách 

spojením {URL}.  Táto zmena je potrebná, keď aplikujete pravidlá na statický obsah, čím 

ošetríte problém prvého vydania modulu URL Rewrite. 

web.config 



 

 

    <system.webServer> 

        <rewrite> 

            <rules> 

                <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true"> 

                    <match url="^(.*)$" ignoreCase="true" /> 

                    <conditions logicalGrouping="MatchAll"> 

                        <add input="{URL}" negate="true" 

pattern="^/(.*)\.\w+$" ignoreCase="true" /> 

                    </conditions> 

                    <action type="Rewrite" url="/{R:1}.php" 

appendQueryString="true" /> 

                </rule> 

            </rules> 

        </rewrite> 

    </system.webServer> 

 

 

Úloha 4 – Vytvorenie nového pravidla URL Rewriting  

Nové pravidlá pre modul “URL rewriting” môžete vytvárať aj priamo bez nutnosti importovať pravidlá 

mod_rewrite . V nasledujúcich krokoch vytvoríte pravidlo, ktoré umožní vystaviť internú stránku, ktorá 

akceptuje kategóriu a podkategóriu ako parameter typu querystring 

(topic.php?category=category&subcategory=subcategory) použitím SEO URL pre  

/category/subcategory. 

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

2. Vytvorte v priečinku phpapp stránku topic.php  a vložte do nej nasledujúci kód: 

topic.php 

<?php 

echo("You requested the following:<br/>"); 

echo($_GET['category']); 

echo("<br/>"); 

echo($_GET['subcategory']); 

?> 

 

3. Súbor uložte a zatvorte. 

4. Prepnite sa do IIS Manager-a. 

5. V ľavom strome vyberte PHPSite. 

6. Dvojkliknite na URL Rewrite pod IIS. 

7. Potvrďte  Add Rules. 



 

 

 
Obrázok 18 

Dialóg pre pridanie pravidla 

 

8. Vyberte šablónu User Friendly URL a potvrďte OK. 

9. Zadajte do textovej položky Enter an example of internal URL  reťazec 

/topic.php?category=category&subcategory=subcategory. 



 

 

 
Obrázok 23 

Pridanie pravidla 

 

10. Nechajte v drop-down menu  “Select an example of corresponding public URL”  vybraný 

formulár /category/subcategory/. 

Poznámka: Všimnite si regex masku automaticky doporučenú pre pravidlo.  

 

11. Vyberte zaškrtávacie pole Create corresponding redirect rule . 

12. Potvrďte OK. 

13. Vyberte novovytvorené pravidlá a kliknite na Move Up pre ich posunutie nad predtým 

naimportované pravidlá. 

14. Odpovedzte Yes na dialóg o dedičnosti pravidiel. 



 

 

 
Obrázok 24 

Zoznam aktívnych pravidiel 

 

 

Úloha 5 – Otestovanie nových pravidiel pre URL Rewriting 

1. Prepnite sa do internetového prehliadača a zadajte URL adresu  

http://phpsite/topic.php?category=iis7&subcategory=php 

 
Obrázok 25 

Odozva na parameter 

Poznámka: Všimnite si odozvu z topic.php s parametrami  category=iis7 a subcategory=php.  



 

 

 

2. Zadajte adresu http://phpsite/iis7/php 

Poznámka: Všimnite si odozvu z topic.php stale s kategóriou iis7 a subkategóriou php ale 

použitím “user friendly” URL rewrite pravidla. 

 

Poznámka: V IIS manager-i je niekoľko ďaľších šablón na rýchle vytváranie pravidiel pre “rewriting” bez 

nutnosti vyvíjať komplexné výrazy. 

Môžete importovať širokú paletu existujúcich sád pravidiel mod_rewrite . 

Ak je to potrebné, môžete tiež upravovať alebo vytvárať nové pravidlá od nuly použitím IIS Manager-a 

alebo ich môžete vytvárať priamo použitím syntaxe pre konfiguráciu. 

 

Zhrnutie 

V tomto praktickom cvičení ste si prešli základné úlohy, ktoré treba zvládnuť pri migrácii PHP aplikácie 

na IIS 7. Podpora PHP na IIS 7/FastCGI kladie dôraz na kompatibilitu a zväčša nevyžaduje aplikačné 

zmeny.   

Väčšina úloh pri migrácii spočíva vo vytvorení konfigurácie IIS 7, ktorá odzrkadľuje konfiguráciu aplikácie 

na iných platformách a nastavenie práv. IIS 7 poskytuje pre správu a konfiguráciu nástroj IIS Manager. 

Častou úlohou pri migrácii je preklopenie pravidiel Apache mod_rewrite na “ URL rewriting” v IIS 7.  IIS 7 

ponúka modul URL Rewrite, pomocou ktorého sa dajú pravidlá mod_rewrite implementovať na SEO URL 

prekrytie. 

IIS Manager obsahuje funkcionalitu na automatickú migráciu pravidiel mod_rewrite, ale aj na manuálne 

vytváranie nových pravidiel. 

 

 


