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Storitev Arnes GVS bo ukinjena

Na voljo sta dve možnosti:
• Arnes Učilnice
ali
• Strežnik po meri
• + in –
• Izbral sem drugo možnost



Kako do Strežnika po meri

• Izpolnite obrazec za pridobitev dostopa do storitve

• V storitev Strežnik po meri se prijavite z AAI računom
• Navodila za pridobitev dostopa: www.arnes.si/streznik-po-meri

http://www.arnes.si/streznik-po-meri


Do strežnika preko brskalnika 
https://spm.arnes.si

https://spm.arnes.si/


Izbira operacijskega sistema



Zmogljivost in ime strežnika



Virtualni strežnik skreiran



Dostop do konzole:

• na spm.arnes.si
• SSH protokol
• v spletnem vmesniku Webmin

https://spm.arnes.si/


Nastavitev root gesla in 
root gesla podatkovne baze 



FQDN



Opozorilo glede certifikata



Spletni vmesnik



Nadzorna plošča



Izbira Moodle-a



Prenos namestitvene datoteke na strežnik



Razširjanje namestitvene datoteke



Namestitev aplikacije Moodle



Prvi problemi…



SELinux



Izbira in nastavitev dostopa do podatkovne 
baze



Ustvarjanje datoteke config.php



Namestitev Moodle-a 



Nameščanje manjkajočih vtičnikov in 
konfiguracije



Namestitev php-intl



Spreminjanje konfiguracije za MariaDB bazo 



Sprememba konfiguracije v client.cnf



Konfiguracija skrbniškega računa



Izvoz predmetov iz SU na GVS-ju



Uvoz predmetov v SU na Strežnik po meri



Uvoz velikih datotek



Sprememba konfiguracije v php.ini



Uvoz predmetov uspešen



AAI dostop do SU in preusmeritev domene

• Navodila za vklop AAI avtentikacije na aplikaciji Moodle
• Shibboleth konfiguracija
• preusmeritev domene/poddomene
• zahtevek za preusmeritev domene pošljite na naslov: 

helpdesk@arnes.si

http://arnes.splet.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-gvs/aai-na-arnes-gvs-ju/moodle/
mailto:helpdesk@arnes.si


Druga možnost

• Arnes učilnice
• Arnes Učilnice omogočajo prijavo izključno prek AAI-računa
ali
• anonimni dostop za gosta
• uporabniške račune ustvarite v sistemu SIO.MdM
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