Instrukcja numer D2/07_01/Z3

„Pracownia internetowa w każdej szkole”
(edycja Jesień 2007)

Opiekun pracowni internetowej cz. 2

(D2)

Realizacja usług hostingowych na szkolnym serwerze

Zadanie 3
Konfiguracja wirtualnego serwera WWW
Notatka – czym jest serwer wirtualny?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Polecenie 1 – logowanie na konto uprawnione do zarządzania serwerem
1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator (jeśli pracujesz na stacji, to wykonaj tę
czynność używając pulpit zdalny)

Polecenie 2 – przygotowanie miejsca na zasoby szkoły
1. Utwórz w katalogu głównym na dysku O: folder o nazwie takiej, jak nazwa twojej szkoły (np.
kosmici)
...................................................................................
...................................................................................

Polecenie 3 – definiowanie nowego wirtualnego serwera WWW www.<nazwa_domeny_szkoły>
np.: www.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl
...................................................................................
...................................................................................

1. Wybierz z paska zadań
Start  Narzędzia administracyjne  Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)
2.

W drzewie Internetowe usługi informacyjne rozwiń swój <serwer> (komputer lokalny)

3. Rozwiń Witryny sieci Web
4. Wskaż Witryny sieci Web
5. Wybierz prawym przyciskiem myszy Witryny sieci Web
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6. Z menu kontekstowego wybierz Nowy Witryna sieci Web…
7. W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej
8. W oknie Opis witryny sieci Web wpisz Strona Szkoły <nazwa_szkoły> np. Strona Szkoły
Kosmici
9. W oknie Opis witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej
10. W oknie Adres IP i ustawienia portu z listy Wprowadź adres IP do użycia przez tę witrynę
sieci Web wybierz (Wszystkie nieprzypisane)
11. W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Port TCP tej witryny sieci Web powinien używać
wpisz 80
12. W oknie Adres IP i ustawienia portu w polu Nagłówek hosta dla tej witryny sieci Web wpisz
www.<nazwa_domeny> np. www.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl
...................................................................................
...................................................................................

13. W oknie Adres IP i ustawienia portu wybierz przycisk Dalej
14. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web w polu Ścieżka wpisz ścieżkę
O:\<nazwa_szkoły> np. o:\kosmici
...................................................................................

15. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web upewnij się czy jest zaznaczona opcja
Zezwalaj na anonimowy dostęp do witryny sieci Web
16. W oknie Katalog macierzysty witryny sieci Web wybierz przycisk Dalej
17. W oknie Uprawnienia dostępu witryny sieci Web upewnij się czy są zaznaczone następujące
opcje:
a. Odczyt
b. Uruchamianie skryptów (np. asp) [niezbędne m.in. do działania skryptów PHP]
c. Przeglądanie
18. W oknie Uprawnienia dostępu witryny sieci Web upewnij się czy NIE są zaznaczone
następujące opcje:
a. Wykonywanie (np. ISAPI, CGI)
b. Zapis
19. W oknie kreatora wybierz przycisk Zakończ.

Polecenie 4 – testowanie
1. Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do strony
http://www.<nazwa_domeny_szkoły>
np. http://www.kosmici.s04.oeiizk.waw.pl
...................................................................................
...................................................................................

Notatka – co jeszcze należy zrobić, zanim nasze ustawienia faktycznie zaczną działać?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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