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Motivação

• unificação de gerência de informações

• serviço de catálogo

• diretório de pessoas ou usuários
• uso mais explorado
• iniciativas como directory of directories (DoDHE)

• outros usos crescendo
• controle de recursos computacionais
• informações sobre equipamentos e redes
• informações sobre informações
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Histórico
• X500: proposta OSI para serviço

• servidores intermediários

• LDAP: lightweight directory access protocol
• iniciativa IETF + OSI-DS
• originalmente como tradutor
• desenvolvimento inicial na Universidade de Michigan

tradutor
de

protocolos

servidor X500

DIXIE DAP
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LDAP como serviço autônomo

• grande uso vinha através do LDAP

• decisão de tornar o serviço autônomo:

serviço
LDAP

servidor X500

LDAP DAP

servidor LDAP

servidor LDAP

(4)resposta

(1)requisição

(2)referral

(3)requisição

uso inicial:
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LDAP - o que define

• protocolo de rede

• modelos para uso do diretório
• modelo de informação
• modelo de nomes
• modelo funcional
• modelo de segurança
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Protocolo LDAP

servidor LDAP

1. bind

3. operação de busca
2. resultado do bind

4. retorno #1

6. resultado da busca
5. retorno # 2

8. fecha conexão
7. unbind
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Modelo de Informação

• diretório populado com entradas

• entrada contém pares (atributo, valor)

• atributos:
• usuário

» "todos"...
• operacionais

» data de modificação, quem modificou, ...
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Esquemas

• definições de atributos
• sintaxe
• descrição
• ...

• definições de classes de objetos
• atributos permitidos
• atributos obrigatórios

• espaço de atributos é plano
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Definição de esquema

• diferentes servidores lêem esquemas em diferentes
formatos

• ldapv3: formato padronizado

• atributos, classes de objetos e outros devem ser
identificados por um OID (identificador de objeto) único

• OIDs: como os utilizados em MIBs SNMP
• obtenção junto à IANA



 GTDir - PUC-Rio/RNP

definição de atributos
attributetype ( 2.5.4.41 NAME 'name'
     EQUALITY caseIgnoreMatch
     SUBSTR caseIgnoreSubstringMatch
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 {322768} )

attributetype ( 2.5.4.3 NAME ('cn''commonName') 
                                                                   SUP name ) 

attributetype ( 2.5.4.20 NAME 'telephoneNumber'
     EQUALITY telephoneNumberMatch
     SUBSTR telephoneNumberSubstringMatch
     SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.50 {32} )
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regras de casamento

caseIgnoreMatch ignora maiúsculas/minúsculas e 
espaços excedentes

telephoneNumberMatch idem e tb ignora espaços e 
hífens 

caseExactMatch diferença maiúsculas/minúsculas

...
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definição de classe de objeto

objectclass (2.5.6.6 NAME 'person' 
                                  SUP top STRUCTURAL
     MUST (sn $ cn)
     MAY (userPassword $ telephoneNumber $
                seeAlso $ description))

• hierarquia permite herança de atributos
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exemplo de entrada

dn: cn=Barbara J Jensen, dc=example, dc=com
cn: Barbara J Jensen
cn: Babs Jensen
objectClass: person
sn: Jensen

• uma entrada pode pertencer a várias classes de
objetos
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Modelo de Nomes

dc=br

dc=puc-rio

ou=People

dc=rnp

ou=People

cn=noemi cn=silvana cn=iara cn=michael

dc=ufrn

ou=Equipment
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Hierarquia

• A escolha do número de níveis é livre

•  A estrutura do diretório é definida através de entradas
• não há relação com o esquema

• entradas especiais com objectClass: dcObject
definem os níveis da árvore

• atributo especial dn indica lugar da entrada na
estrutura de árvore

dn: dc=puc-rio, dc=br
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definição de estrutura

dn: dc=puc-rio, dc=br
objectClass: dcObject
objectClass: organization
dc: puc-rio
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espaço de nomes - objetivos

• Facilitar a manutenção dos dados

• Flexibilizar a política de controle de acesso

• Permitir a partição e a replicação

• Garantir uma diversidade de aplicações

• Permitir uma navegação  mais simples
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O Espaço de Nomes

• Qual será o nome das entradas e como garantir sua
unicidade?

• Os tipos das entradas poderão ser alterados?

• É melhor ter os dados centralizados ou distribuídos?

• Eles serão administrados de forma centralizada?

• Haverá algum tipo de replicação?

• Quais aplicações farão uso dos dados?
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Modelo Funcional

• interrogação
• consultas com filtros

• atualização
• adiciona
• elimina
• modifica

• autenticação e controle
• bind
• unbind
• abandon
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alternativas de acesso ao diretório

• Linha de comando

• Cliente gráfico

• Cliente Web

• APIs

• DSML
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linha de comando

• ldapsearch – busca determinadas entradas

• ldapcompare – compara entradas

• ldapadd – insere novas entradas

• ldapmodify – altera uma entrada

• ldapdelete – remove entradas

• ldapmodifyDN – altera nome de uma entrada
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cliente gráfico
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Cliente Web

• Web2ldap (http://www.web2ldap.de/)

• Cliente de LDAPv3 genérico seguro

• Interface Web

• Não é necessário conhecer a estrutura do diretório

• Não é necessário conhecer o esquema LDAP
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APIs - aplicações 'LDAP-enabled'

• Bibliotecas para acesso ao serviço de diretórios

• C, Java, Perl, Python

• Busca em C
• ldap_search
• ldap_search_s
• ldap_search_ext
• ldap_search_ext_s
• Ldap_search_st
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exemplo de busca em C
/* Set LDAP version to 3 and set connection timeout. */

version = LDAP_VERSION3;

ldap_set_option( NULL, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, &version);

ldap_set_option( NULL, LDAP_OPT_NETWORK_TIMEOUT, &timeOut);

/* Initialize the LDAP session */

ld = ldap_init( ldapHost, ldapPort )

/* Bind to the server */

rc = ldap_simple_bind_s( ld, loginDN, password );

/* Search the directory */

rc = ldap_search_ext_s( ld, searchBase, LDAP_SCOPE_ONELEVEL, "(objectclass=*)",
NULL, 0, NULL, NULL, &timeOut, LDAP_NO_LIMIT, &searchResult );
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exemplo de busca em Java
// connect to the server

lc.connect( ldapHost, ldapPort );

// bind to the server

lc.bind( ldapVersion, loginDN, password );

LDAPSearchResults searchResults =
lc.search(searchBase, searchScope, searchFilter, null,
false);
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DSML

• Informação estruturada como documento XML

• Versão 2: Consultas e atualizações

• Amplia uso de diretórios na Internet

• Permite uso em máquinas sem clientes LDAP

• Transpõe firewalls que não permitem protocolo LDAP
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Exemplo de DSML
<batchRequest xmlns="urn:oasis:names:tc:DSML:2:0:core">

<searchRequest dn="ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com"

                    scope="singleLevel“

       derefAliases="neverDerefAliases"

                    sizeLimit="1000">

<filter><substringsname="sn"><final>john</final>

</substrings></filter>

</searchRequest>

</batchRequest>
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acesso via DSML

• A operação descrita em DSML tem que trafegar em
cima de algum outro protocolo de acesso

• não definido na proposta
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parâmetros de busca

• ponto base da busca na árvore

• escopo da busca

• limite de entradas recuperadas

• limite de tempo

• filtro de busca

• lista dos atributos a serem retornados

• ...
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filtros de busca

• filtros de igualdade

• filtros aproximados

• filtros de presença

• extensão de filtros...
• novas regras de casamento

sn = smith

sn ~= smith

sn <= smith
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Modelo de Segurança

• autenticação por credenciais
• v2: senhas

• v3: forma  de autenticação não definida pelo padrão
• negociação SASL

» SSL
» TLS

• controle de acesso
• padrão não define como deve ser especificado

» listas de controle de acesso
» entradas em arquivo de configuração
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Autenticação

• Identifica um usuário ou aplicação pelo DN e por
alguma credencial de autenticação (senha, certificado)

• em geral algum acesso para usuários anônimos é permitido

• A autenticação resulta em uma identidade de
autorização associada ao usuário autenticado

• Para autenticar-se o cliente deve chamar uma
operação de bind  passando as suas credenciais
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Autenticação com SASL

• Clientes e servidores podem autenticar-se usando o
framework SASL

• O SASL permite selecionar mecanismos de
autenticação, entre eles: Kerberos V4, GSSAPI, DIGEST-
MD5 e EXTERNAL

• O mecanismo EXTERNAL usa algum serviço de
autenticação provido pela rede, como TLS ou IPsec
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Segurança com TLS

• O protocolo TLS (Transport Layer Security) protege a
passagem de informações e permite autenticação
baseada em certificados

• O TLS provê integridade e confiabilidade e dá suporte
para o mecanismo de autenticação EXTERNAL

• Para usá-lo todo servidor deve ter um certificado

• Clientes que queiram usar o mecanismo EXTERNAL
também devem ter um certificado
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Usando TLS e SASL no OpenLDAP

• Iniciar uma seção LDAP : ldap_init()

• Iniciar o TLS : ldap_start_tls()

• Chamar a operação de bind passando algum
mecanismo do SASL : ldap_sasl_bind()

• Executar consultas ou alterações no diretório
…

• Finalizar a seção LDAP : ldap_unbind()
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Controle de acesso
• O acesso às entradas e atributos é controlado por

listas de controle de acesso  que definem:
• as entradas e/ou atributos com acesso controlado
• os usuários que terão acesso garantido ou negado
• os direitos de acesso (o que poderá ser feito com

os recursos)

• Não há ainda um modelo padrão para o controle de
acesso no LDAP: cada implementação pode oferecer
capacidades diferentes
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Controle de acesso

• Sintaxe das listas de controle de acesso no
openLDAP:

access to <o que>
 [by <quem>  <acesso>]
 [by <quem>  <acesso>] …

• <o que>  os recursos com acesso controlado (entradas,
atributos)

• <quem>  os usuários que terão acesso garantido ou negado

• <acesso> os direitos de acesso (o que poderá ser feito com
os recursos)
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Especificando entradas/atributos

• Especificação das entradas
• expressões regulares : dn=<expressão regular>
• filtros : filtro=<filtro ldap>

• Seleção dos atributos
• listas de atributos : attr=<lista de atributos>

• Exemplos:
• access to dn=“cn=noemi,dc=inf,dc=puc-rio,dc=br”
• access to dn=“.*,dc=puc-rio,dc=br” attr=homePhone
• access to attr=homePhone, cn, sn
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Especificando usuários

todos os usuários (autenticados ou não)*
usuário associado à entrada em questãoself

usuários não autenticadosanonymous

usuário associado a entrada que
combina com a expressão

dn=<expressão regular>

usuários autenticados users

Exemplo:
   access to  dn=“.*, dc=puc-rio,dc=br” attr=homePhone

   by self …
   by dn=“.*,dc=puc-rio,dc=br …
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Especificando direitos de acesso

write

read
search

compare

auth

none

=wrscx

=rscx
=scx

=cx

=x

alteração

ler resultados de buscas
aplicar filtros de busca

checar se um valor existe

autenticação

sem acesso

Exemplo:
   access to   dn=“.*,dc=puc-rio,dc=br” attr=homePhone

  by  self      write

  by dn=“.*,dc=puc-rio,dc=br      read
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Exemplos de controle de acesso

access to dn=“.*,dc=inf,dc=puc-rio,dc=br” attr=homePhone
           by self     write
           by *      read

access to attr=userPassword
           by self    write
           by anonymous    auth
           by *    none

access to dn=“.*,dc=inf,dc=puc-rio,dc=br”
           by users     read
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suporte para distribuição

• distribuição de informação (referrals)

partição 1 partição 2
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topologia

• Distribuição do diretório entre vários servidores.

• Melhorar o desempenho

• Aumentar a disponibilidade

• Permitir um bom gerenciamento
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topologia
• Quais são as aplicações que irão acessar o diretório?

• Quais os dados serão utilizados?

• Qual é a necessidade de desempenho?

• Qual é a capacidade do serviço de diretórios a ser implantado?

• Como é a topologia física?

• Como é o espaço de nomes?

• O particionamento ajudaria a minimizar o tráfego na rede?
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Particionamento

dc=br

dc=puc-
rio

ou=People

dc=rnp

ou=People

cn=noemi cn=silvana cn=iara cn=michael

dc=ufrn

ou=Equipment

Servidor 1 Servidor 3

Servidor 2
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Unindo as partições
• Mecanismos garantem busca, independente de onde

se encontre a entrada:
• Referências de conhecimento imediatamente superior
• Referências subordinadas

dc=br

dc=puc-rio

ou=People

dc=rnp

ou=People

cn=noemi cn=silvana cn=iara cn=michael

dc=ufrn

ou=Equipment
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Métodos para Unir as Partições

• Referrals

• Indicação do próximo servidor a ser contactado é retornada ao

cliente - ldap://servidor2.puc-rio.br/dc=puc-rio,dc=br

• Comandos ou funções que fazem acesso ao diferentes

servidores automaticamente.

• Chaining

• Servidor entra em contato com outros servidores antes de

retornar a resposta ao cliente
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Mecanismo de Referrals

dc=br

dc=puc-rio

ou=People

dc=rnp

ou=People

cn=noemi cn=silvana cn=iara cn=michael

dc=ufrn

ou=Equipment

Servidor 1 Servidor 3

Servidor 2

Cliente

1
2

cn=noemi?

34

5

6
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Utilizando Referrals
• Referências superiores

• Default Referral – indicado no arquivo de configuração
referral ldap://servidor2.rnp.br/dc=br

• Referências subordinadas
• Smart referral – entrada no diretório
dn: dc=ufrn, dc=br
objectclass: top
objectclass: referral
dc: ufrn
ref: ldap://servidor3.ufrn.br/dc=ufrn,dc=br
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replicação

• servidores em geral dão suporte a algum modelo de
replicação

• modelo não é parte do padrão
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replicação

• Cópia do conteúdo do diretório

• Total ou parcial (sub-árvore)

• Melhora o desempenho e a confiabilidade

• Aproxima o dado dos usuários

• Distribui melhor a carga dos servidores

• Garante redundância do serviço, minimizando os efeitos de

falha no servidor ou queda na rede
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Replicação de uma Sub-Árvore

dc=br

dc=puc-rio

Mestre

dc=br

dc=puc-rio

Réplica

dc=ufrn
dc=rnp
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Replicação de Tipos de Entrada

dc=br

dc=puc-rio

Mestre

dc=br

dc=puc-rio

Réplica

dc=ufrn
dc=rnp

objectclass=printer
objectclass=person

objectclass=organization
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Replicação de Atributos

dc=br

dc=puc-rio

Mestre

dc=br

dc=puc-rio

Réplica

dc=ufrn
dc=rnp

cn=Noemi Rodriguez
homephone: 25409807
mail: noemi@inf.puc-rio.br

cn=Noemi Rodriguez
mail: noemi@inf.puc-rio.br



 GTDir - PUC-Rio/RNP

O acordo de replicação

• Informações de configuração

• Quais são os dados que serão replicados (sub-árvore,
tipos de entrada, atributos)?

• Para onde devem ser enviados (servidor escravo,
porta)?

• Como devem ser enviados (em tempo real,
previamente agendado)?
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Escrita em Réplicas

1 - Pedido de
alteração

2 – Referral

3 - Pedido de
alteração

4 – Resultado

5 – Atualização da réplicaMestre Réplica

Cliente

log
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outras estratégias de replicação

• Mestre flutuante

• Se único mestre falhar, uma das réplicas se torna mestre

• Múltiplos mestres

• Mais de uma cópia de leitura e escrita disponível

• Elimina ponto de falha

• Aumenta complexidade de atualização
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Desenvolvendo um Serviço LDAP

• Que servidor usar?

• Quais são as necessidades das aplicações e dos
usuários do serviço?

• Quais são as classes de objetos e tipos de atributos
que descrevem estes dados?

• Como será definido o espaço de nomes?

• Quem terá direito a que?

• Qual será a topologia do serviço?
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servidores LDAP

• openLDAP
• www.openldap.org

• Netscape

• Novell

• Sun

• ...

    software de domínio público



 GTDir - PUC-Rio/RNP

diretórios no Brasil

• alguns usos isolados
• InCor
• UFMG

• RNP: idéia de infraestrutura multiinstitucional
 suporte a colaboração entre instituições
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agenda do GT
• estudo do serviço

• sevidor openldap
• configuração e instalação
• segurança
• distribuição
• replicação

• desenvolvimento de um projeto piloto
• piloto com descrição de pesquisadores
• integração com o GT de Vídeo dob demanda
• PUC-Rio, UFRN, UFPR, UFF, ...
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endereço e contatos

GT Diretórios

Laboratório Telemídia
Departamento de Informática

PUC-Rio

gtdir.inf.puc-rio.br

Noemi Rodriguez
Leticia Nogueira
Silvana Rossetto

noemi, letnog, silvana@inf.puc-rio.br


