Használati útmutató a Golden Comp Kft.
DNSDomain webtárhely és e-mail rendszerének kezeléséhez
Tárhellyel kapcsotatos tudnivalók:
A tárhelyhez FTP kliens segítségével lehet csatlakozni.
Az FTP kliens programban a kiszolgáló és a felhasználói név mindig az
adminisztrálni kívánt domain névnek kell lennie. Ha a könyvtárak
listázása nagyon lassú, vagy nem működik, akkor a passzív üzemmódot
be kell kapcsolni.
A tárhely felépítése az alábbi könyvtárakból áll:
− htdocs: éles tartalom
− secret: titkos, nem publikált tartalom
− tmp: átmeneti könyvtár
A tárhelyen PHP 5 nyelven írott alkalmazások futtatására jogosult.
Szükség esetén a tárhelyhez igényelheti az elavultnak számító PHP
4-es környezet is. Az FTP tárhely szabad tárterületébe a naplók nem
számítanak bele. Bármi amit a htdocs könyvtárban elhelyez, a
honlapján azonnal elérhetővé válik. A secret és tmp könyvtárak
tartalmát csak az FTP kliens segítségével, valamint a használt PHP
alkalmazásokon keresztül tudja elérni. A secret könyvárban nevéből
adódóan titkos, nem publikálandó anyagokat helyezhet el. Ha
szüksége van pl. egyéni beállításokat eltárolni, jelszó adatbázisokat
üzemeltetni, akkor azokat ide érdemes tenni. Biztonsági kockázat, ha
az ilyen jellegű adatokat az éles anyaggal egy helyen őrzi. A tmp
könyvtárban átmeneti fájlokat lehet tárolni, amely pl. PHP
alkalmazások munkameneti (session) példányait tárolja, vagy pl egy
feltöltött fájl a feltöltés időtartama alatt ide érkezik be. A tmp
könyvtár tartalmából a 24 óránál idősebb fájlok automatikusan
törlésre kerülnek, így oda ne töltsön fel semmit amit megőrzésre
szánt!
A PHP alkalmazások és az FTP elérés biztonsági okokból két külön
felhasználó nevében futnak, egymással legfeljebb olvasási
jogosultsággal képeznek egy csoportot. Fontos, hogy ha túl szigorúra
állítja be az állományok jogosultságait, a szerver 403-as fejléccel
(tiltott) tér vissza. A kiszolgáló megkülönbözteti a kis- és nagybetűs
fájlneveket, így az oldalak elkészítésénél egyeznie kell a beágyazott
hivatkozásoknak a fájlok valós nevével. A PHP alkalmazások
jogosultságai az adott tárhelyre vonatkoznak, azon felüli
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könyvtárakba nem léphetnek. Ebből fakadóan se a rendszer, se a
szomszédos weboldalakhoz tartozó tárterületre sem tud belépni.
MySQL adatbázis adminisztrációval kapcsolatos tudnivalók:
Minden tárhelyhez nyújtunk elérést egy MySQL adatbázis szerverhez,
amelyet a https://line-net.hu/phpmyadmin/ oldalon
adminisztrálhat. Az adatbázis felhasználónak joga van a saját
adatbázisán belül bármit elvégezni. Az adatbázis szerverhez kizárólag
PHP alkalmazásokon keresztül lehet csatlakozni, localhost vagy
127.0.0.1 címekkel hivatkozva.
Az SQL felhasználói nevét és jelszavát előfizetői szerződésének
adatlapján találja.
Levelezéssel kapcsolatos tudnivalók:
Bejövő levelek eléréséhez POP3, IMAP protokolokkal kompatibilis
levelező klienssel lehetséges csatlakozni (Pl.: Mozilla Thunderbird,
Microsoft Outlook Express), vagy internet böngésző segítségével a
https://webmail.dnsdomain.hu/ oldalon. A felhasználói név minden
esetben az e-mail címmel egyező! Kimenő levelek küldéséhez az
SMTP kiszolgáló címe webmail.dnsdomain.hu. A kapcsolat
létrehozásához SSL alapú titkosításra lesz szükség, így a portot az
alapértelmezett 25 helyett 465-re kell állítani. Amennyiben
üzemkiesés vagy karbantartási munkálatok miatt nem elérhetőek a
levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, függőben lévő levelei
továbbra sem vesznek el, mert egy tartalék levelező szervert is
üzemeltetünk, amely a kiesés után automatikusan továbbítja a fő
szervernek az addig felgyülemlett leveleket.

Kivonat a beállításokhoz szükséges adatokból
FTP / kiszolgáló:

<választott domain név> (pl.:
line-net.hu)

FTP / felhasználó:

<választott domain név> (pl.:
line-net.hu)

FTP / passzív mód:

bekapcsolva

MySQL / kiszolgáló:

127.0.0.1 vagy localhost
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MySQL / felhasználó:

<választott domain név> (pl.:
line-net.hu)

MySQL / adatbázis:

<választott domain név> (pl.:
line-net_hu)
ahol '.' karakter cserélve '_'
karakterre

Webes adatbázis
adminisztráció:

https://line-net.hu/phpmyadmin/

POP3, IMAP, SMTP,
Webmail kiszolgáló:

webmail.dnsdomain.hu

SMTP Port:

465 (SSL bekapcsolása után)

POP3, IMAP felhasználói
név:

<választott e-mail cím> (pl.:
info@goldencomp.hu)
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