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Visão geral

• Implementação aberta do protocolo LDAP
• Desenvolvido a partir do LDAP 3.3 da Universidade de 

Michigan
• Projeto gerenciado pela OpenLDAP Foundation
• Software multiplataforma:

• FreeBSD
• Linux
• NetBSD
• OpenBSD
• Most commercial UNIX systems

– Em progresso
• BeOS
• MacOS
• Microsoft Windows NT/200x
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Visão geral

• Licença GPL
• Não exige hardware ou SO específico
• Fácil para configurar
• Fácil de implementar medidas de segurança
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Instalação

• Pré-requisitos
– Transport Layer Security openssl -

http://www.openssl.org/source/
– Berkeley DB -

http://www.sleepycat.com/download/db/index.shtml
– Gdbm - http://ftp.matrix.com.br/pub/gnu/gdbm/
– Simple Authentication and Security Layer -

ftp://ftp.andrew.cmu.edu/pub/cyrus-mail/
– OpenLDAP -

http://www.openldap.org/software/download/
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Instalação

• Pode-se checar a integridade do pacote obtido através de
seu MD5

• Os arquivos README e  INSTALL trazem informações 
sobre a instalação

• Deve-se observar se todas as dependências são satisfeitas
• Disponível como RPM
• No curso, instalaremos a partir do fonte
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Instalação

• Configuração
% ./configure --help

--no-create do not create output files 
--prefix=PREFIX install architecture independent files in 

PREFIX [/usr/local] 
--enable-debug enable debugging [yes] 
--with-tls with TLS-SSL support [auto] 
--with-cyrus-sasl with Cyrus SASL support [auto]
--with-kerberos with Kerberos support [auto] 
--enable-slapd enable building slapd [yes] 
--enable-cleartext enable cleartext passwords [yes] 
--enable-crypt enable crypt passwords [no] 
--enable-kpasswd enable Kerberos password verification [no] 
--enable-spasswd enable (Cyrus) SASL password verification 

[no] 
--enable-wrappers enable TCP wrapper support [no] 
--enable-bdb enable Berkley DB (4.1) backend [yes] 
--enable-ldbm enable ldbm backend [no] 
--with-ldbm-api with LDBM API auto|berkley|bcompact|mdbm|gdbm

[auto] ‘

'--disable-FEATURE' is equivalent to '--enable-FEATURE=no'.
'--without-FEATURE' is equivalent to '--with-FEATURE=no'.
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Instalação

• Passos
% tar zxf openldap-VERSION.tgz 

% cd openldap-VERSION

%[ [ env ] settings ] ./configure options 

% make depend 

% make

% make test 

% su root -c 'make install'
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Atividade

• Instalação do OpenLDAP
– cd /var/tmp/openldap-2.2.13

– su -c 'make install‘

– Senha de root: rnp
*Obs.: Pré-compilado com 

% ./configure --enable-crypt --prefix=/usr/local/ldap

% make depend

% make

% make test
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Configuração

• slapd
– Deamon que processa todas as transações
– Permite algumas opções de bancos de dados (Berkeley 

DB, passwd, etc.)
– Possibilita distribuição do diretório em diversas  

instâncias dos bancos de dados
– Gerencia controles de acesso
– Processa múltiplas requisições (multithread)
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Configuração

• Configuração do servidor feita no arquivo
PREFIX/etc/openldap/slapd.conf

• Pode ser configurado como:
– Serviço de diretório local
– Serviço de diretório replicado
– Serviço de diretório com orientação
– Serviço de diretório distribuído
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Arquivo slapd.conf

• Diretivas de configuração
– Globais
– Específicas de backend
– Específicas de bases de dados
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Arquivo slapd.conf
# diretivas globais de configuração
<diretivas globais>

# definição de um backend
backend <tipoA>
<diretivas específicas do backend>

# definição e diretivas de configuração da primeira base de dados
database <tipoA>
<diretivas específicas da base de dados>

# definição e diretivas de configuração da segunda base de dados
database <tipoB>
<diretivas específicas da base de dados>

# definição e diretivas de configuração da segunda base de dados
database <tipoA>

<diretivas específicas da base de dados>

# demais definições de backend e base de dados, e diretivas de
configuração

...
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1. # exemplo de arquivo de configuracao -
secao global

2. include 
/usr/local/etc/schema/core.schema

3. referral ldap://root.openldap.org
4. access to * by * read

5. #definicao de um ldbm para 
exemplo.com.br

6. database ldbm

7. suffix "dc=exemplo,dc=com,dc=br"
8. directory /usr/local/var/openldap
9. rootdn

"cn=Manager,dc=exemplo,dc=com,dc=br"

10. rootpw segredo

11. # diretivas de replicacao
12. replogfile

/usr/local/var/openldap/slapd.replog
13. replica host=escravo1.exemplo.com.br:389
14. binddn="cn=Replicator,dc=example,dc=com"
15. bindmethod=simple credentials=segredo

16. # definicoes de indices de atributos

17. index uid pres,eq

18. index cn,sn,uid pres,eq,approx,sub

19. index objectClass eq

20. # definicoes de controle de acesso

21. access to attr=senhaUsuario

22. by self write

23. by anonymous auth

24. by dn="cn=Admin,dc=example,dc=com" 
write

25. by * none

26. #definicao ldbm para exemplo.net.br

27. database ldbm

28. suffix "dc=exemplo,dc=net,dc=br"

29. directory /usr/local/var/ldbm-
exemplo-net-br

30. rootdn
"cn=Manager,dc=example,dc=com"

31. # Diretivas de seguranca

32. ...

Arquivo slapd.conf
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1. # exemplo de arquivo de configuracao -
secao global

2. include 
/usr/local/etc/schema/core.schema

3. referral ldap://root.openldap.org
4. access to * by * read

5. #definicao de um ldbm para 
exemplo.com.br

6. database ldbm

7. suffix "dc=exemplo,dc=com,dc=br"
8. directory /usr/local/var/openldap
9. rootdn

"cn=Manager,dc=exemplo,dc=com,dc=br"

10. rootpw segredo

11. # diretivas de replicacao
12. replogfile

/usr/local/var/openldap/slapd.replog
13. replica host=escravo1.exemplo.com.br:389
14. binddn="cn=Replicator,dc=example,dc=com"
15. bindmethod=simple credentials=segredo

16. # definicoes de indices de atributos

17. index uid pres,eq

18. index cn,sn,uid pres,eq,approx,sub

19. index objectClass eq

20. # definicoes de controle de acesso

21. access to attr=senhaUsuario

22. by self write

23. by anonymous auth

24. by dn="cn=Admin,dc=example,dc=com" 
write

25. by * none

26. #definicao ldbm para exemplo.net.br

27. database ldbm

28. suffix "dc=exemplo,dc=net,dc=br"

29. directory /usr/local/var/ldbm-
exemplo-net-br

30. rootdn
"cn=Manager,dc=example,dc=com"

31. # Diretivas de seguranca

32. ...

Arquivo slapd.conf
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slapd.conf

1. # exemplo de arquivo de configuracao -
secao global

2. include 
/usr/local/etc/schema/core.schema

3. referral ldap://root.openldap.org

4. access to * by * read

5. #definicao de um ldbm para 
exemplo.com.br

6. database ldbm
7. suffix "dc=exemplo,dc=com,dc=br"
8. directory /usr/local/var/openldap
9. rootdn

"cn=Manager,dc=exemplo,dc=com,dc=br"
10. rootpw segredo

11. # diretivas de replicacao
12. replogfile

/usr/local/var/openldap/slapd.replog
13. replica host=escravo1.exemplo.com.br:389

14. binddn="cn=Replicator,dc=example,dc=com"
15. bindmethod=simple credentials=segredo

16. # definicoes de indices de atributos

17. index uid pres,eq

18. index cn,sn,uid pres,eq,approx,sub

19. index objectClass eq

20. # definicoes de controle de acesso

21. access to attr=senhaUsuario

22. by self write

23. by anonymous auth

24. by dn="cn=Admin,dc=example,dc=com" 
write

25. by * none

26. #definicao ldbm para exemplo.net.br

27. database ldbm

28. suffix "dc=exemplo,dc=net,dc=br"

29. directory /usr/local/var/ldbm-
exemplo-net-br

30. rootdn
"cn=Manager,dc=example,dc=com"

31. # Diretivas de seguranca

32. ...

Arquivo slapd.conf



19

Arquivo slapd.conf

• Diretivas globais
– Especificação/definição de esquemas
– include <nome do arquivo>
– defaultaccess {none | compare | search | read | write}
– idletimeout <inteiro>
– loglevel <inteiro>
– referral <URL>
– sizelimit <inteiro> (número de entradas)
– timelimit <inteiro> (segundos)
– Definições de controle de acesso



20

Arquivo slapd.conf

• Diretivas de base de dados
– database <tipo>
– suffix <dn>
– readonly {on | off}
– Definições de replicação
– rootdn < dn >
– rootpw <senha>
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Arquivo slapd.conf

• Diretivas do backend BDB
– cachesize <número de entradas>
– dbcachesize <número de bytes>
– dbnosync
– directory <diretório>
– Diretivas de indexação
– mode <inteiro_octal>
– checkpoint <número de entradas> <intervalo de tempo>
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# General database directives

database bdb
suffix dc=mytestlan,dc=com

rootdn "cn=manager,dc=mytestlan,dc=com"
rootpw {SSHA}CPfU1xQ0opiHWTP9TDtrZZu0YvSqDhle

directory /usr/local/ldap/var/openldap-data
mode 0600

index objectClass eq
index cn,uid pres,eq,sub
index uidNumber,gidNumber,memberUid eq

# Database specific ACL rules

Arquivo slapd.conf



23

# General database directives

database bdb
suffix dc=mytestlan,dc=com

rootdn "cn=manager,dc=mytestlan,dc=com"
rootpw {SSHA}CPfU1xQ0opiHWTP9TDtrZZu0YvSqDhle

directory /usr/local/ldap/var/openldap-data
mode 0600

index objectClass eq
index cn,uid pres,eq,sub
index uidNumber,gidNumber,memberUid eq

# Database specific ACL rules

Arquivo slapd.conf
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# General database directives

database bdb
suffix dc=mytestlan,dc=com

rootdn "cn=manager,dc=mytestlan,dc=com"
rootpw {SSHA}CPfU1xQ0opiHWTP9TDtrZZu0YvSqDhle

directory /usr/local/ldap/var/openldap-data
mode 0600

index objectClass eq
index cn,uid pres,eq,sub
index uidNumber,gidNumber,memberUid eq

# Database specific ACL rules

Arquivo slapd.conf
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Atividade

• O arquivo de configuração do openldap deve 
estar em PREFIX/etc/openldap/slapd.conf

• Modifique o arquivo adcionando
– Limite de tamanho: 1000 entradas
– Limite de tempo: 600 segundos
– Nível de debug: 256
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Atividade

• Configure o sufixo da base como dc=rnp,dc=br
• Configure usuário manager

– Criptografe a senha rnp com slappasswd –s rnp e utilize-a 
no arquivo de configuração

– Nome de usuário cn=Manager,dc=rnp,dc=br

• Crie o diretório da base de dados
– mkdir PREFIX/var/openldap-data -p
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Atividade 

• Adicione imediatamente abaixo do core.schema
os esquemas cosine, nis, misc,
inetorgperson que estão no diretório
PREFIX/etc/openldap/schema, nesta ordem,
ao OpenLDAP
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Inicialização do serviço

• O slapd pode ser iniciado manualmente pela 
execução do comando

PREFIX/libexec/slapd

• Pode ser colocado para iniciar automaticamente
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Atividade

• Inicie o servidor OpenLDAP
– Execute o comando slapd –d 64
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O que foi visto

O que é o OpenLDAP
Como configurar para compilar
Como instalar
Como configurar o servidor
Como inicializar o serviço
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Ferramentas
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ldapsearch
Filtros

ldapadd/ldapmodify
ldapdelete
LBE – LDAP Browser Editor

Ferramentas
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ldapsearch

• Ferramenta para pesquisar o diretório
• Forma geral
ldapsearch [-n] [-u] [-v] [-k] [-K] [-t] [-A] [-B] [-L] [-R] [-d debuglevel] [-F sep] 
[-f file] [-x] [-D binddn] [-W] [-w bindpasswd] [-h ldaphost] [-H URL] [-p 
ldapport] [-b searchbase] [-s base|one|sub] [-a never|always|search|find] [-l 
timelimit] [-z sizelimit] filter [attrs...]
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Filtros

• A busca pode ser filtrada
• Sintaxe (RFC 2254)
• Exemplo

(cn=Babs Jensen)

(!(cn=Tim Howes))

(&(objectClass=person)(cn=John Smith)))

(|(sn=Jensen)(cn=Babs J*)))

(o=univ*of*mich*)



35

ldapsearch
• Exemplo
$ ldapsearch –x –H ldap://localhost/ -b ‘dc=mytestlan,dc=com’

‘(objectclass=*)’

# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=mytestlan,dc=com> with scope sub
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# search result
search: 2
result: 32 No such object

# numResponses: 1
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ldapadd/ldapmodify

• Ferramentas para adicinar/alterar entradas no diretório
• ldapadd é um alias para ‘ldapmodify -a’
• Forma geral
ldapadd [-a] [-b] [-c] [-C charset] [-d debuglevel][-D binddn][-g] [-G realm]   
[-h ldaphost] [-f file] [-k] [-K keyfile] [-m mechanism] [-M] [-N certificatename] 
[-O maxhops] [-p ldapport] [-P keyfilepw] [-r] [-R] [-U username] [-v] [-V] [-w
passwd | ?] [-y proxydn] [-Y] [-Z]

ldapmodify [-a] [-b] [-c] [-C charset] [-d debuglevel][-D binddn][-g] [-G realm] 
[-h ldaphost] [-f file] [-k] [-K keyfile] [-m mechanism] [-M] [-N certificatename] 
[-O maxhops] [-p ldapport] [-P keyfilepw] [-r] [-R] [-U username] [-v] [-V] [-w
passwd | ?] [-y proxydn] [-Y] [-Z] 
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ldapadd/ldapmodify

• Exemplos
ldapadd -f entries.ldif -x -D 

"cn=Manager,dc=example,dc=com" -w secret

ldapadd -x -D "cn=Manager,dc=rnp,dc=br" -W –f 
example.ldif

ldapmodify -a -x -D "cn=Manager,dc=rnp,dc=br" -W –f 
example.ldif
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ldapdelete

• Ferramentas para remover entradas no diretório
• Forma geral
ldapdelete [-c] [-C charset] [-d debuglevel][-D binddn] [-f file] [-G realm] [-h ldaphost] 
[-k] [-K keyfile] [-m mechanism] [-M] [-n] [-N certificatename] [-O maxops] [-p
ldapport] [-P keyfilepw] [-R] [-s][-U username} [-v] [-V version] [-w passwd | ?] [-y
proxydn][-Y] [-Z] [dn]...
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ldapdelete

• Exemplos

ldapdelete 'cn=Luiz Malere,o=TUDelft,c=NL'

ldapdelete -v 'cn=Rene van Leuken,o=TUDelft,c=NL' 
-D 'cn=Luiz Malere,o=TUDelft,c=NL' -W 
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Atividade

• Adicione a entrada da base do diretório, que está
no arquivo /var/tmp/base.ldif

• Adicione o arquivo /var/tmp/people.ldif
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Atividade

• Pesquise todos os grupos em que o usuário 
CN=user100, OU=people, DC=RNP, DC=br
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Atividade

• Pesquise com ldapsearch a entrada do usuário cujo 
atributo uid seja user100
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Atividade

• Delete a entrada do usuário cujo uid seja
user100
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LBE – LDAP Browser Editor

• Interface gráfica em Java para o ldap
• Encontrada em 

http://www.iit.edu/~gawojar/ldap/download.html
• Para iniciá-lo deve-se executar o script lbe.sh

no dirtetório de instalação
(/var/tmp/ldapbrowser)
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LBE – LDAP Browser Editor
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LBE – LDAP Browser Editor
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LBE – LDAP Browser Editor
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LBE – LDAP Browser Editor
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LBE – LDAP Browser Editor
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Atividade

• Use o LBE para pesquisar em outro servidor
LDAP
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O que foi visto

Como pesquisar em um diretório
Como adicionar entradas no diretório
Como remover entradas do diretório
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Indexação
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Indexação

• A indexação, bem como outras configurações, 
influencia sensivelmente a performance do diretório

• Forma geral
index {<lista de atributos> | 
default}{pres,eq,approx,sub,none}

• Exemplo

index default pres,eq
index objectClass,uid
index cn,sn eq,approx
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Indexação

• Utiliza-se a ferramenta slapindex para criação 
(ou reconstrução) dos índices
• O servidor deve estar parado
• É necessário reconstruir o índice sempre que os 
parâmetros de indexação forem alterados
• A indexação de novas entradas é automática
slapindex [-f <slapdconfigfile>] [-d 
<debuglevel>] [-n <databasenumber>|-b 
<suffix>]
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Atividade

• Faça a pesquisa, medindo o tempo de execução do 
processo
– time ldapsearch –x –b “dc=rnp,dc=br”
‘(uid=user70)’

• Indexe a base de dados pelo atributo uid, por 
igualdade

• Faça a mesma pesquisa novamente, medindo o 
tempo

• Compare os dois tempos de execução
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O que foi visto

Como adicionar diretivas de indexação
Como criar ou reconstruir índices
Impacto da indexação no tempo de buscas
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Backup
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Backup

• Feito pelo aplicativo slapcat
• Gera arquivo LDIF com as entradas da base de 

dados escolhida
• O servidor deve estar parado
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Backup

• Forma geral

slapcat [-l <filename>] [-f 
<slapdconfigfile>] [-d <debuglevel>] [-
n <databasenumber> |-b <suffix>]
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Backup

• Para restaurar utiliza-se o comando slapadd
• Lê um arquivo LDIF e o adiciona à base de dados
• O servidor deve estar parado
• É necessário acertar o proprietário dos arquivos 

restaurados
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Backup

• Forma geral

slapadd -l <filename> [-f 
<slapdconfigfile>] [-d <debuglevel>] [-
n <databasenumber> |-b <suffix>]
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Atividade

• Faça um backup da base
• Remova todos os arquivos do diretório 
PREFIX/var/openldap-data

• Restaure a base
• Verifique o diretório utilizando o LBE

* Cheque a permissão dos arquivos restaurados
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O que foi visto

Como tirar backup do OpenLDAP
Como restaurar backup do OpenLDAP
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Segurança
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Segurança

Usuário LDAP
Log de operações
Controle de Acesso (ACL)
SSL/TLS
SSF – Security Strength Factor
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Segurança

• Recomendável iniciar o serviço por usuário sem
shell

• Arquivos de configuração devem ficar bem 
protegidos (permissões)

• Observar o log das operações
• Manter backup das bases de dados
• Configurar corretamente o controle de acesso
• Configurar comunicação segura (SSL/TLS)
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Usuário LDAP

• É recomendável a criação do usuário LDAP sem 
shell

• Protege contra ataques que utilizam comandos a 
partir do prompt para dominar a máquina
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Atividade

• Crie o usuário ldap usando
– groupadd –g90 ldap

– useradd –c “LDAP user” –d /var/lib/ldap –u 90 
–r –g90 –s /bin/false ldap

• Use chown para fazer com que o arquivo 
slapd.conf e o diretório openldap-data
sejam de propriedade do usuário ldap
– chown -R ldap:ldap PREFIX/var/openldap-data

– chown ldap:ldap PREFIX/etc/openldap/slapd.conf
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Atividade

• Instale do OpenLDAP como serviço
– cp /var/tmp/ldap /etc/rc.d/init.d/ldap

– chmod u+x /etc/rc.d/init.d/ldap

– chkconfig --add ldap

– chkconfig --levels 235 ldap on

– service ldap start
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Log de operações

• Essencial para monitorar o serviço
• Nível de log definido no arquivo de configuração

loglevel <inteiro>
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Log de operações
Nível Descrição 
-1 habilita toda a depuração 
0 sem debug 
1 exibe chamadas de funções 
2 manuseio de pacotes 
4 depuração detalhada de chamadas 
8 gerência de conexões 
16 imprime pacotes enviados e recebidos 
32 processamento de filtro de busca 
64 tratamento do arquivo de configuração 
128 tratamento de listas de controle de acesso 
256 conexões/operações/resultados 
512 entradas enviadas como resultado de consultas 

1024 exibe a comunicação com backends do tipo 
shell 

2048 depuração do parsing de entradas LDAP 
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Atividade

• Habilite o log do OpenLDAP com os comandos
echo “local4.debug /var/log/ldap” >> /etc/syslog.conf

touch /var/log/ldap

chmod 600 /var/log/ldap

service syslog restart

lsof –c syslogd /var/log | grep ldap

logrotate –f /etc/logrotate.conf
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Controle de acesso (ACL)

• OpenLDAP permite ACLs para entradas e atributos
• ACLs podem ser definidas com filtros
• ACLs mais complexas podem ser definidas em 

arquivos à parte e incluídos com a diretiva 
include
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Controle de acesso (ACL)

usuários de acordo com a 
expressão regular

dn.regex=<regex>

usuário associado com a 
entrada em questão

self

usuários autenticadosusers

usuários anônimos (não-
autenticados)

anonymous

todas, incluindo usuários 
anônimos e autenticados

*
EntidadesIdentificador
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Controle de acesso (ACL)

• Níveis de acesso
none sem acesso
auth =x apenas autenticação
compare =cx capacidade de realizar comparações
search =scx pode-se aplicar filtros de busca
read =rscx pode-se ler resultados de buscas
write =wrscx pode-se modificar e renomear entradas

• O acesso a um nível permite todos os acessos 
aneriores
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Controle de acesso (ACL)
<diretiva access> ::= access to <o_que> [by <quem> <acesso> <controle>]+

<o_que> ::= * | [
dn[.<estilo_do_alvo>]=<expressao_regular>][filter=<filtro_ldap>] 
[attrs=<lista_atributos>]

<estilo_do_alvo> ::= regex | base | one | subtree | children
<lista_atributos> ::= <atributo> | <atributo> , <lista_atributos>
<atributo> ::= <nome_atributo> | entry | children
<quem> ::= [* | anonymous | users | self |

dn[.<estilo_do_assunto>]=<expressao_regular>]
[dnatrr=<nome_atributo>]

[group[/<classe_de_objeto>[/<nome_atributo>][.<estilo_basico>]]=<expressao_regu
lar>]

[peername[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockname[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[domain[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockurl[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[set=<espec_conjunto>]
[aci=<nome_atributo>]

<estilo_do_assunto> ::= regex | exact | base | one | subtree | children
<estilo_basico> ::= regex | exact
<acesso> ::= [self] {<nivel>|<privlegio>}
<nivel> ::= none | auth | compare | search | read | write
<privilegio> ::= {=|+|-} {w|r|s|c|x}+
<controle> ::= [stop | continue | break ]
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Controle de acesso (ACL)
<diretiva access> ::= access to <o_que> [by <quem> <acesso> <controle>]+

<o_que> ::= * | [
dn[.<estilo_do_alvo>]=<expressao_regular>][filter=<filtro_ldap>] 
[attrs=<lista_atributos>]

<estilo_do_alvo> ::= regex | base | one | subtree | children
<lista_atributos> ::= <atributo> | <atributo> , <lista_atributos>
<atributo> ::= <nome_atributo> | entry | children
<quem> ::= [* | anonymous | users | self |

dn[.<estilo_do_assunto>]=<expressao_regular>]
[dnatrr=<nome_atributo>]

[group[/<classe_de_objeto>[/<nome_atributo>][.<estilo_basico>]]=<expressao_regu
lar>]

[peername[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockname[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[domain[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockurl[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[set=<espec_conjunto>]
[aci=<nome_atributo>]

<estilo_do_assunto> ::= regex | exact | base | one | subtree | children
<estilo_basico> ::= regex | exact
<acesso> ::= [self] {<nivel>|<privlegio>}
<nivel> ::= none | auth | compare | search | read | write
<privilegio> ::= {=|+|-} {w|r|s|c|x}+
<controle> ::= [stop | continue | break ]
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Controle de acesso (ACL)
<diretiva access> ::= access to <o_que> [by <quem> <acesso> <controle>]+

<o_que> ::= * | [
dn[.<estilo_do_alvo>]=<expressao_regular>][filter=<filtro_ldap>] 
[attrs=<lista_atributos>]

<estilo_do_alvo> ::= regex | base | one | subtree | children
<lista_atributos> ::= <atributo> | <atributo> , <lista_atributos>
<atributo> ::= <nome_atributo> | entry | children
<quem> ::= [* | anonymous | users | self |

dn[.<estilo_do_assunto>]=<expressao_regular>]
[dnatrr=<nome_atributo>]

[group[/<classe_de_objeto>[/<nome_atributo>][.<estilo_basico>]]=<expressao_regu
lar>]

[peername[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockname[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[domain[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[sockurl[.<estilo_basico>]=<expressao_regular>]
[set=<espec_conjunto>]
[aci=<nome_atributo>]

<estilo_do_assunto> ::= regex | exact | base | one | subtree | children
<estilo_basico> ::= regex | exact
<acesso> ::= [self] {<nivel>|<privlegio>}
<nivel> ::= none | auth | compare | search | read | write
<privilegio> ::= {=|+|-} {w|r|s|c|x}+
<controle> ::= [stop | continue | break ]
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Controle de acesso (ACL)
• Exemplos
access to dn.regex="(.*,)?dc=exemplo,dc=com,dc=br" 

attr=foneResidencial

by self write

by dn="(.*,)?dc=exemplo,dc=com,dc=br" search

by domain=.*\.exemplo\.com\.br read

access to dn.regex="(.*,)?dc=exemplo,dc=com,dc=br" 

by self write

by dn=".*,dc=exemplo,dc=com,dc=br" search

by anonymous auth

access to filter=(objectClass=person) attr=mail

by group="cn=helpdesk,ou=groups,dc=ufmg,dc=br" read 

by self write

by *  compare
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Atividade

• Defina um controle de acesso onde usuários 
anônimos possam ter acesso de leitura a todas as 
entradas, exceto para o atributo userPassword
(senhas) de  outros usuários

• Permita que o próprio usuário possa modificar sua 
senha
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SSL/TLS

• OpenLDAP permite estabelecimento de conexões 
seguras (SSL/TLS)

• Configuração simples de ser feita
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SSL/TLS

• Diretivas de segurança SSL/TLS

TLSCipherSuite <cipher-suite-spec>

TLSCertificateFile <filename>

TLSCertificateKeyFile <filename>

TLSCACertificateFile <filename>

TLSverifyClient <level> {never|allow|try|demand}
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SSL/TLS
• Exemplo

….

# CA signed certificate and server cert entries:

TLSCipherSuite HIGH:MEDIUM:+SSLv2

TLSCertificateFile /usr/var/openldap-data/servercrt.pem

TLSCertificateKeyFile /usr/var/openldap-data/serverkey.pem

TLSCACertificateFile /usr/var/openldap-data/cacert.pem

# Use the following if client authentication is required

TLSVerifyClient demand

# ... or not desired at all

#TLSVerifyClient never

##################################################################

# ldbm database definitions

##################################################################

database ldbm

...
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SSF – Security Strength Factor

• Define o número de bits da chave para cada 
operação

• Caso a exigência não seja satisfeita proibe a 
operação
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SSF – Security Strength Factor

• Exemplo
access to attr=userPassword

by ssf=128 self write
by ssf=56 anonymous compare
by * none

access to 
dn.children="ou=People,dc=mytestlan,dc=com"
by ssf=56 anonymous read
by * none

access to dn.children="ou=Group,dc=mytestlan,dc=com"
by ssf=56 anonymous read
by * none
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Atividade
• Habilite o servidor para comunicações seguras

– Copies os arquivos /var/tmp/certs para 
/usr/local/ldap/cert/
% cd /usr/local/ldap

% mkdir -p cert/key

% mv /var/tmp/certs/server.* cert/

% mv /var/tmp/certs/CA.cert cert/key

– Altere as permissões e o proprietário dos diretórios e arquivos
% chown –R ldap:ldap /usr/local/ldap/cert

% chown –R ldap:ldap /usr/local/ldap/cert/key

% chmod –R 755 /usr/local/ldap/cert

% chmod –R 700 /usr/local/ldap/cert/key
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Atividade

– Altere as permissões e o proprietário do certificado
% chmod 400 /usr/local/ldap/cert/key/server.key

% chown ldap:ldap /usr/local/ldap/cert/key/server.key

% chmod 644 /usr/local/ldap/cert/server*

% chown ldap:ldap server.cert

– Configure as diretivas de segurança no arquivo slapd.conf
TLSCipherSuite <cipher-suite-spec>

TLSCertificateFile <filename>

TLSCertificateKeyFile <filename>

TLSCACertificateFile <filename>

TLSVerifyClient <level> {never|allow|try|demand}

– Reinicie o serviço
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O que foi visto

Como iniciar o OpenLDAP com usuário sem shell
Como habilitar log das operações
Como definir listas de controle de acesso
Como configurar SSL
Como configurar ACLs que exigem SSL
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Replicação
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Replicação

slurpd
Servidor mestre
Servidor escravo
Logs de replicação
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slurpd

• Deamon responsável pela replicação
• Utiliza mesmo canal que os clientes utilizam para 

acessar os servidores escravos
• Configurações feitas no mesmo arquivo que 

configura o slapd
• Gera logs de replicação
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• Instalado em PREFIX/libexec/slupd

• Opções
-d <nivel> | ?

-f <nome_de_arquivo>

-r <nome_de_arquivo>

-o

-t <diretório>

slurpd
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slurpd



94

Servidor mestre

• Deve-se configurar
– Url do escravo
– Método de bind
– DN e senha do usuário replicador
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Servidor mestre
slapd.conf

replica 
uri=ldap[s]://<hostname>[:port]|host=<hostname>[:port
] [starttls=yes|critical] [suffix=<suffix> [...]] 
bindmethod=simple|sasl [binddn=<simple DN>] 
[credentials=<simple password>] [saslmech=<SASL 
mech>] [secprops=<properties>] [realm=<realm>] 
[authcId=<authentication ID>] [authzId=<authorization
ID>] [attr[!]=<attr list>]
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Servidor escravo

• Deve-se configurar
– DN do usuário replicador (o mesmo 

especificado no servidor mestre)
– Referência para o servidor mestre quando o 

servidor escravo permitir propagação de 
modificações
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Servidor escravo

slapd.conf

updatedn <dn>

updateref <URL>
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Logs de replicação

• Modificações registradas em formato ldif
• Informa local da replica
• Registro de tempo
• Exibe o dn da entrada a ser replicada seguidas de

várias linhas contendo as alterações realizadas
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Logs de replicação

replica: escravo.exemplo.com.br:389
time: 809618633
dn: uid=bjensen,dc=exemplo,dc=com,dc=br
changetype: modify
replace: multiLineDescription
description: A dreamer...
-
replace: modifiersName
modifiersName:

uid=bjensen,dc=exemplo,dc=com,dc=br
-
replace: modifyTimestamp
modifyTimestamp: 20000805073308Z
-
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Logs de replicação

replica: escravo.exemplo.com.br:389
time: 809618633
dn: uid=bjensen,dc=exemplo,dc=com,dc=br
changetype: modify
replace: multiLineDescription
description: A dreamer...
-
replace: modifiersName
modifiersName:

uid=bjensen,dc=exemplo,dc=com,dc=br
-
replace: modifyTimestamp
modifyTimestamp: 20000805073308Z
-
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Atividade

• Configure o servidor mestre (metade da turma)
– Adicione as diretivas no slapd.conf

replica uri=ldap://replica.rnp.br:389

binddn=“cn=replicador,dc=rnp,dc=br”

bindmethod=simple credentials=<senha>

– Adicione a diretiva replogfile
replogfile PREFIX/var/openldap-
data/replica.repglog
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Atividade

• Configure o servidor escravo (metade da turma)
– Altere o arquivo slapd.conf

Mude o dn “cn=manager,dc=rnp,dc=br” para 
“cn=replicador,dc=rnp,dc=br”

– Adicione a linha
updatedn “cn=replicador,dc=rnp,dc=br”
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O que foi visto

Como funciona a replicação
Como configurar o servidor mestre
Como configurar o servidor escravo
Como habilitar o log de replicação
Como interpretar o log de replicação
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Arquiteturas de Diretórios
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Arquiteturas de Diretórios

Diretório local
Diretório local com orientação
Diretório replicado
Diretório distribuído
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Diretório local

• Cliente requisita a informação ao servidor
• Servidor devolve a resposta ao cliente
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Diretório local
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Diretório com orientação

• Cliente envia uma solicitação ao servidor 1
• Servidor 1 retorna uma orientação para o servidor 2
• Cliente reenvia a solicitação ao servidor 2
• Servidor 2 retorna a informação ao cliente
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Diretório com orientação
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Diretório replicado

• Uma modificação é submetida ao servidor mestre
• Servidor mestre replica a modificação ao servidor 

escravo
• Cliente faz uma requisição ao servidor escravo
• O resultado é enviado ao cliente
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Diretório replicado

Servidor 
mestre

Servidor 
escravo

Cliente

1

2 3

4
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Diretório replicado

• Cliente submete uma modificação ao servidor 
escravo

• Servidor escravo repassa esta a solicitação ao 
servidor mestre

• O servidor mestre atualiza o  servidor escravo
• O servidor escravo retorna o resultado ao cliente
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Diretório replicado

Servidor mestre Servidor escravo Cliente

1
2

3
4
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Diretório distribuído

• Cada servidor hospeda uma parte da base
• Informação para reconhecimento de subordinados são 

mantidos no diretório como objetos especiais de 
orientação
dn: dc=subtree,dc=rnp,dc=br

objectClass: referral

objectClass: extensibleObject

dc: subtree

ref: 
ldap://servidor2.rnp.br/dc=subtree,dc=rnp,dc=br/
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Diretório distribuído

• Todo diretório subordinado possui uma orientação 
para o diretório superior

referral ldap://servidor1.rnp.br/ 
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Diretório distribuído
servidor1

servidor2servidor3

dn: dc=ufmg,dc=rnp,dc=br

ref: ldap://servidor2.rnp.br/

dc=ufmg,dc=rnp,dc=br/

dn: dc=puc-rj,dc=rnp,dc=br

ref: ldap://servidor3.rnp.br/

dc=puc-rj,dc=rnp,dc=br/

referral servidor1.rnp.br referral servidor1.rnp.br
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Atividade

• Observe o conteúdo dos arquivos:
/var/tmp/s-superior.ldif 

/var/tmp/s-subordinado.ldif

• Com base nas informações vistas, configure (em 
duplas) um diretório distribuído utilizando os 
arquivos acima.
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O que foi visto

Como configurar para serviço local
Como configurar para serviço com orientação
Como funciona serviço com orientação
Como funciona serviço com réplica
Como configurar para serviço distribuído
Como funciona serviço distribuído
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Clientes
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Clientes

Autenticação no Linux
Mozilla Mail
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...
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Autenticação Linux

• Name Service Switch (NSS) generaliza o mecanismo do 
NIS, permitindo fornecer implementações diferenciadas 
para as rotinas da libc que acessam os arquivos em /etc
• NIS é implementado como um módulo NSS
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Autenticação Linux

• Os Pluggable Autentication Modules (PAM) fornecem
mecanismo genérico pelo qual podemos modificar a forma 
como qualquer serviço realiza a autenticação dos usuários

• Existem módulos PAM para validar senhas contra sistemas 
externos,como um Domínio NT ou um servidor Radius

• Módulos PAM podem acrescentar restrições de
horário,bloqueio administrativo (/etc/nologin), crack
de senhas e outras restrições

• O PAM lida somente com autenticação; ainda é necessário 
cadastrar o usuário no /etc/passwd (ou no NIS) para 
que o usuário tenha um uid e um nome de login
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Autenticação Linux

• /etc/passwd

• /etc/shadow

• /etc/nsswitch

• PAM
• Base de dados com as informações de usuário 

necessárias a autenticação.
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Autenticação Linux

• authconfig
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Autenticação Linux
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Autenticação Linux
• Arquivo PREFIX/etc/openldap/ldap.conf

URI <ldap[s]://[name[:port]] ...>

BASE <base> 

BINDDN <dn> 

HOST <name[:port] ...> 

PORT <port> 

SIZELIMIT <integer> 

TIMELIMIT <integer>

# TLS options

TLS_CERT <filename>

TLS_KEY <filename>

TLS_CACERT <filename> 

TLS_CACERTDIR <path> 

TLS_RANDFILE <filename> 

TLS_REQCERT <level>
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Autenticação Linux

• Exemplo
#
# LDAP Defaults
#

# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE    dc=rnp,dc=br
URI     ldaps://hostname.domain.br:636

#SIZELIMIT      12
#TIMELIMIT      15
#DEREF          never

TLS_CACERT /usr/local/ldap/cert/CA.cert
TLS_CERT /usr/local/ldap/cert/capim.cert
TLS_KEY /usr/local/ldap/cert/key/capim.key
TLS_REQCERT demand
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Autenticação Linux

• Deve-se alterar em /etc/nsswitch as linhas
de informações como passwd, shadow e group, e
demais informações, para que o sistema as
busque no diretório LDAP
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Atividade

• Configure do PAM
– Use o comando authconfig e preencha os campos exigidos com os

dados da base ldap

• Adicione ao final do arquivo /etc/pam.d/system-

auth a linha
session     optional      /lib/security/pam_mkhomedir.so 

skel=/etc/skel umask=0022
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Atividade

• Verifique se o arquivo /etc/nsswitch.conf
contém as linhas
passwd files ldap

shadow files ldap

group files ldap
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Atividade

• Renomeie o arquivo /etc/ldap.conf para 
/etc/ldap.conf.ORIG

• Certifique-se que as configurações do arquivo
/usr/local/ldap/etc/openldap/ldap.conf estão 
corretas

• Reinicie o deamon nscd
service nscd restart

• Execute finger user500
• Faça o login com usuário user2004 (senha

openldap)
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Mozilla Mail

• Programa de newsgroup e correio eletrônico 
do Mozilla

• Configuração a partir do Address Book
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Mozilla Mail
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Mozilla Mail
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Atividade

• Configure o Mozilla Mail para buscar a lista de 
endereços do diretório
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O que foi visto

Como configurar o Linux para autenticar no 
diretório
Como configurar um cliente de e-mail para buscar 
endereços no diretório
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Conclusões
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Conclusões

Resumo
Outros servidores
Utilização de Diretórios
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Resumo

O OpenLDAP
Ferramentas
Indexação
Backup
Segurança
Replicação
Arquiteturas de diretórios
Clientes
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Outros servidores

• iPlanet (SUN)
• NDS (Novel)
• Oracle OID (Oracle)
• IBM Secure Way
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Utilização de Diretórios

• Autenticação
• Endereçamento
• Publicação de certificados
• H350 (vídeo e voz em IP)
• Administração de redes
• Shibboleth
• ...



143

Referências

• OpenLDAP 2.2 Administrator’s Guide –
http://www.openldap.org

• Manual OpenLDAP , Adolfo G., Kellermann J.C. Silvello -
http://www.inf.ufrgs.br/procpar/disc/inf01008/trabalhos/sem
01-1/t1/openldap/

• Securing Openldap For User Authentication, Alfred Amos, 
18 janeiro de 2004

• Request for Comments: 2254 (RFC 2254)
• Using Openldap 

http://www.metaconsultancy.com/whitepapers/ldap.htm


