Google i nasza domena
Wstęp
Nie od dziś wiadomo, ze internet stał się podstawowym kanałem komunikacji. Żartobliwie, ale nie
bez racji, można powiedzieć, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to nie ma tego wcale. Chyba już
dziś nikt nie wyobraża sobie szkoły bez dostępu do internetu, ale wciąż brakuje w szkołach dobrego
wykorzystania możliwości, jakie stwarza globalna sieć oraz komputery. Nie należą do rzadkości
widoki woźnej wędrującej od klasy do klasy, by nauczyciele zapoznali się z zarządzeniem
dyrektora. A przecież można wysłać informację do każdego nauczyciela. Podobnie z zebraniami.
Traci się czas na odczytywanie rozmaitych dokumentów, które każdy nauczyciel mógłby znaleźć w
swojej skrzynce pocztowej. Zasadniczym argumentem przeciw unowocześnieniu pracy w szkole
jest zwykle to, że o ile dostęp do internetu prawie każdy już ma i jest to stosunkowo tanie, to szkoły
nie stać na utrzymanie infrastruktury obejmującej serwery i usługi, bo to wymaga nie tylko
odpowiedniego łącza i sprzętu, ale również zatrudnienia fachowców, których pensje byłyby
horrendalnie drogie. Szkoła nie może też sobie pozwolić na wykupienie usług firmy zewnętrznej z
powodów finansowych. Ponadto często się słyszy argument, że każdy kolejny komputer z
systemem Windows oraz pakietem biurowym to jest kilka tysięcy złotych, a należałoby każdemu
nauczycielowi dać ten komputer do dyspozycji. Nieprawda. Teraz możemy mieć zaawansowane
zarządzanie szkołą i system sieciowej współpracy oraz pocztę elektroniczną za darmo lub prawie za
darmo.
Google dla mas
Aby rozpocząć konfigurowanie usługi dla szkoły (ale również dla małej firmy, organizacji), należy
zostać właścicielem domeny. Teraz właśnie wiadomo, dlaczego wcześniej pojawiło się określenie
„prawie za darmo”. Domena może kosztować. Jeśli zdecydujemy się na wykupienie domeny
krajowej, to może kosztować ponad 120 zł rocznie, tańsze będzie wykupienie domeny
funkcjonalnej np. nasza-szkola.edu.pl, w tym wypadku będzie to nieco ponad 90 zł rocznie. Jednak
większość gmin w Polsce ma wykupione własne domeny terytorialne i w zasadzie zarządca domeny
nie powinien robić problemów z udostępnieniem odpowiedniej subdomeny, np. nasza-szkola.naszagmina.pl. W ostateczności można też założyć domenę darmową. W najgorszym razie nawet domenę
typu DynDNS. Jednak trzeba zrobić ważne zastrzeżenie. Jakąkolwiek domenę byśmy założyli,
musimy mieć możliwość (niekoniecznie osobiście) edycji wpisów w tzw. strefie DNS dla tej
domeny. Jeśli nie będziemy mieli, to niestety będzie problem z częścią usług.
Co to jest DNS?
Wiadomo, że zapamiętywanie wielu skomplikowanych cyfr nie idzie nam zbyt dobrze. Każdy ma w swoim
podręcznym telefonie spis numerów, które znajduje po nazwach. Łatwo nam zapamiętać imiona znajomych.
Jurek ma numer 502345321, a Zosia 607534212, gdybyśmy zamiast imion musieli zapamiętywać numery
byłoby znacznie gorzej. System DNS spełnia podobną rolę, tłumaczy łatwe dla nas nazwy słowne na numery
zrozumiałe dla komputerów. Każdy wie, że komputery widoczne w internecie mają numery IP, np.
212.77.100.101. Numer IP może być za pomocą systemu DNS przypisany do nazwy – w naszym przykładzie
jest to www.wp.pl. Kojarzenie nazw z numerami IP odbywa się na serwerach nazw, których używa każdy
komputer w globalnej sieci. Niektóry serwery nazw, np. taki w naszej lokalnej sieci, tylko przekazują te
nazwy, a inne te ważne potrafią taka nazwę z numerem IP powiązać i informować o tym cały świat.
Jak to się robi?
Gdy założymy domenę musimy podać rejestratorowi serwery DNS. Można skorzystać z darmowych i
ogólnodostępnych. W Polsce taką usługę oferują serwery SGH pod adresem fns1.sgh.waw.pl i
fns2.sgh.waw.pl. Można skorzystać z uprzejmości znajomego administratora serwerów linuksowych w
jakiejś firmie lub skorzystać z usługi płatnej, której cena zwykle jest niewielka. Serwer nazw można też
założyć samemu, co jest stosunkowo proste i na dodatek w przeciwieństwie do usługi poczty i www, nie
zabiera przepustowości łącza ani nie wymaga bardzo wydajnej maszyny.

Potrzebujemy dwóch serwerów DNS. W przykładzie założona została darmowa domena
kesowo.one.pl. Serwis one.pl istnieje od wielu lat, więc jest pewność, że skoro ta usługa była
stabilna i działała przez wiele lat, to można jej zaufać. Najpierw jednak trzeba skonfigurować strefę
dla domeny. Robimy to na serwerze wybranym jako główny (master).
Plik strefy nazywa się jak domena: kesowo.one.pl.zone.
;
;kesowo.one.pl zone
;
$TTL 804800
;7 dni
$ORIGIN kesowo.one.pl.
@
IN
SOA
dns.emti.one.pl.
root.dns.emti.one.pl.
2010033106
; Serial
7200
; Refresh 2h
7200
; Retry 2h
1209600
; Expire 2 weeks
86400
; Minimum TTL 24h
)
IN
NS
major.tuchomie.pl.
IN
NS
dns.kopi.edu.pl.
IN
A
80.52.246.226
;

(

;NS pierwszy
;NS drugi
;serwer domeny

W naszym przypadku jest jeden serwer główny, który przekazuje strefę dwóm podrzędnym, a one
udzielają odpowiedzi całemu światu. Jednak to nie jest konieczne rozwiązanie. Oprócz wpisu strefy
musi jeszcze być wpis do konfiguracji serwera.
zone "kesowo.one.pl" {
type master;
file "kesowo.one.pl.zone";
notify yes;
also-notify{ 83.14.51.122; 80.52.246.227; };
};

Wpis ten mówi serwerowi, że jest głównym serwerem dla tej strefy i jakie komputery ma
informować o zmianach.
Na serwerze zapasowym wystarczy jedynie wpis konfiguracyjny, plik strefy utworzy się sam.
Serwer musi wiedzieć, ze jest serwerem podrzędnym i skąd może pobierać aktualizacje.
zone "kesowo.one.pl" IN {
type slave;
file "kesowo.one.pl.zone";
masters { 83.16.229.5; };
allow-notify { 83.16.229.5; };
notify no;
};

Na koniec możemy już podać dane w panelu rejestratora domeny.

Domena została skonfigurowana i można przystąpić do konfigurowania usług Google. Jednak
zwykle trzeba zaczekać, aby wpisy na serwerach nazw się rozpropagowały. Może to potrwać nawet
24 godziny.
Wszystkie czynności należy wykonywać starannie i unikać pomyłek, bo nawet drobna literówka
może skomplikować sytuację tak, że wiele godzin pracy pójdzie na marne. Zaczynamy od adresu

apps.google.com, na którym rozpoczynamy proces rejestracji.

Wprowadzamy nazwę domeny i zaznaczamy potwierdzenie, że jesteśmy administratorem domeny.
Podajemy swój dowolny, ale prawdziwy adres poczt elektronicznej oraz niezbędne dane.

Po rejestracji tworzymy adres administratora domeny i od tego momentu stary adres zastąpimy
nowym w naszej własnej domenie.

W zasadzie już zarejestrowaliśmy konto i teraz tylko należy je skonfigurować. Google wymaga od
nas, żebyśmy udowodnili swoje prawa do domeny. Jedna z opcji przewiduje umieszczenie na
serwerze (jeśli go mamy) specjalnego pliku. To rozwiązanie nas nie interesuje, bo chcemy korzystać
z serwerów Google i nie musimy do tego zakładać własnego serwera. W kolejnym kroku
wybieramy opcję uwierzytelnienia domeny polegającą na dodaniu specjalnego rekordu do naszego
pliku strefy. Dopisujemy więc do pliku ciąg znaków podany na stronie jako rekord CNAME
prowadzący do Google.

googleffffffffd09bcc74

IN

CNAME

google.com.

Przeładowujemy serwer i czekamy. Może potrwać to nawet 48 godzin, co zastrzega Google, w
praktyce jednak będzie to od 2 do 4 godzin. Po jakimś czasie odświeżamy stronę i ponownie
logujemy się. Tym razem musimy użyć naszego nowego konta. Gdy nasza domena zostanie
zweryfikowana, część usług się uaktywni, ale pocztę musimy uaktywnić sami.

Trzeba będzie do pliku strefy wpisać adresy serwerów poczty Google jako rekordy MX i ponownie
przeładować serwer nazw. Tym razem również trzeba będzie poczekać, choć nieco krócej.
IN

MX
IN
IN
IN
IN
IN
IN

10
MX
MX
MX
MX
MX
MX

ASPMX.L.GOOGLE.COM.
20
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
20
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
30
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
30
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
30
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
30
ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.

Od czasu do czasu można odświeżyć stronę, żeby zobaczyć kiedy napis „Aktualizowanie...” zmieni
się na „Aktywny”. Aby korzystanie z usług było łatwiejsze trzeba wykonać jeszcze jedną zmianę w
pliku strefy. Dobrze by było by poszczególne usługi wywoływane były przez nasz własny adres. W
tym celu konfigurujemy to w panelu, wybierając opcję zmiany adresu dla każdej usługi. Wybieramy
nazwy i dodajemy w pliku strefy rekordy CNAME
www
dokumenty
kalendarz
mail

IN
IN
IN
IN

CNAME
CNAME
CNAME
CNAME

ghs.google.com.
ghs.google.com.
ghs.google.com.
ghs.google.com.

Ważne wpisy DNS
Nasz plik strefy ma wpis oznaczony jako serial. Składa się on z daty (rok-miesiąc-dzień) oraz kolejnego
numeru zmiany, np. 2010033101. Po każdej zmianie, zmieniamy także końcówkę numeru np. na 02, 03 i tak
dalej. W przeciwnym razie serwery slave (zapasowe) nie zauważą zmian.

Teraz już dysponujemy adresami w naszej własnej domenie, które podamy wszystkim
użytkownikom. Dzięki kilkunastu minutom pracy z kilkugodzinnymi przerwami na weryfikację
domeny, szkoła dysponuje doskonałym i zintegrowanym środowiskiem pracy.
Zaletą zasadniczą jest uzyskanie pewnej i doskonale działającej poczty elektronicznej dla dyrekcji,
sekretariatu i nauczycieli. Nie do przecenienia jest też kalendarz. Po pierwsze zmusi on
pracowników do regularnego planowania swojej pracy, po drugie usprawni planowanie zadań, a po
trzecie znacznie lepiej skoordynuje działania wszystkich pracowników.
Doskonałym elementem są dokumenty Google. Jest to pakiet biurowy dostępny przez www. Od
tego momentu można pracować w każdym miejscu. Można używać systemu Windows, MacOSX
lub Linux, nie trzeba mieć drogiego pakietu Office, nie jest potrzebne szybkie łącze (z wyjątkiem
przesyłania na serwer dużych plików), używanie bezpiecznego połączenia powoduje, że nawet z
niezaufanych komputerów możemy pracować zdalnie.

Jakie możliwości zapewnia nam Google?
http://dokumenty.kesowo.pl
Adres prowadzi do strony z dokumentami i aplikacjami do ich tworzenia. Po zalogowaniu każdy użytkownik
zobaczy dokumenty jakie zostały mu udostępnione i będzie mógł tworzyć własne. Szef jednostki lub
koordynatorzy wdrażanych projektów mogą dokumenty przeznaczać do rozmaitego wykorzystania, np. do
wypełnienia lub uzupełnienia przez poszczególnych członków jednostki lub uczestników jakiegoś projektu.
Nad dokumentami mogą pracować różne osoby, można tworzyć foldery i przesyłać pliki z własnego
komputera. Zaletą takiego sposobu pracy jest niezależność od miejsca i sprzętu, którego się używa. Od tego
momentu przestaje być ważny system operacyjny, typ komputera, ważny jest dostęp do sieci. Możemy
pracować wszędzie. Można czuwać nad projektem znajdując się nawet tysiąc kilometrów od miejsca pracy.
http://kalendarz.kesowo.one.pl
Indywidualny i wspólny kalendarz. Każdy z uczestników może zaplanować swój kalendarz nawet na rok
naprzód. Inni mogą widzieć terminy, w których jesteśmy zajęci. Wypełniając kalendarz, unikamy sytuacji
stresowych, gdy nagle okazuje się, że szef zaplanował nam zadanie w czasie, gdy wykonujemy inne. Idealne
narzędzie do realizacji projektów dydaktycznych, które mają długi czas trwania i składają się z wielu
wydarzeń.
http://mail.kesowo.one.pl
Każdy zalogowany użytkownik znajdzie tu łatwy dostęp do swojej poczty elektronicznej. Poczta umożliwia
też łatwy kontakt ze współpracownikami, również w czasie rzeczywistym, ponieważ do dyspozycji
użytkowników jest komunikator GoogleTalk.
http://www.kesowo.one.pl
Pod tym adresem każdy znajdzie spis stron internetowych, które za pomocą prostych szablonów mogą
tworzyć użytkownicy domeny. Może to być zarówno wizytówka szkoły z fotografiami i opisem, ale także
sprawozdania z realizowanych projektów, przedstawienie dokonań w jakiejś dziedzinie lub autorskie
programy dydaktyczne. Przy wykorzystaniu mechanizmu Picasa można jeszcze lepiej wykorzystać
możliwości udostępnianych szablonów.

