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Ahol másként nem jeleztük, minden kérdés 1 pontot ér. Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től 
közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.
A 8. feladatnál különösen hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott megoldás csak egy a lehetséges 
megoldások közül.

1. Melyik könyvtárban található és milyen nevű fájlba kell elhelyezni apache2-nél az 
AddDefaultCharset direktívát?
/etc/apache2/conf.d/charset

2. Milyen lehetséges értékei vannak ServerSignature direktívának (0.3), és mit 
eredményeznek ezek? (0.7)
Off, On, E-mail. Hatásuk rendre: a szerver által generált oldalakra (virtuális 
dokumentumok); nem tesznek plusz információt, csak a szerver verziószámát és 
(ServerName direktívával megadott) nevét, az előbbieken kívül a webgazda 
(ServerAdmin direktívával megadott) e-mail címét is ráteszik.

3. Mit tud a MaxKeepAliveRequests direktíváról?
KeepAlive on beállítás esetén a MaxKeepAliveRequests direktívával megadott 
számú újabb kérést fogad el a szerver, mielőtt a kapcsolatot lezárja. (A 0 érték azt jelenti, 
hogy korlátlan. Érdemes viszonylag nagy érteket megadni, pl. 100 vagy 500.)

4. Ha a jegyzetek.tilb.sze.hu honlapot a dev.tilb.sze.hu géppel szeretném 
kiszolgálni, mit és melyik zónafájlba kell bejegyeznem?
A tilb.sze.hu zónát leíró zónafájlba, például az alábbi sort:
jegyzetek CNAME dev

5. Melyik paranccsal engedélyezhetek egy apache2 modult?
a2enmod

6. Mit eredményez a User ${APACHE_RUN_USER} direktíva?
Az apache2 az APACHE_RUN_USER környezeti változóban beállított felhasználó 
nevében fog futni.

7. Mit eredményez az Options Indexes direktíva?
Ha egy könyvtárban nem létezik index fájl (alapértelmezésben index.html néven), akkor 
a webszerver generál egy weboldalt (virtuális dokumentum), ami a könyvtárlistát jeleníti 
meg.

8. Feltéve, hogy a zónafájlban a szükséges bejegyzések már szerepelnek, és az apache2 
beállításai a telepítéskori alapbeállítások, hozzon létre egy virtuális webszervert 
malacka.tilb.sze.hu néven! (A HTML fájlt nem kérjük.) Ennek során: 
Melyik könyvtárban és milyen nevű fájlt hoz létre? (0.6 pont)
/etc/apache2/sites-available/malacka
Adja meg a fájlba írandó legfontosabb beállításokat! (2 pont)
<VirtualHost *:80> (0.6 pont)
        ServerName malacka.tilb.sze.hu (0.5 pont)
        DocumentRoot /var/www/malacka (0.5 pont)
</VirtualHost> (0.4 pont)
Engedélyezze a szervert! (Az újraindítást nem kérjük.) (0.4 pont)
a2ensite malacka


