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O que é Serviço de Diretórios?

• Banco de dados especializado em 
armazenar informações sobre objetos



Características de Diretórios

• Apesar de diretórios serem bancos de dados, eles não 
são banco de dados relacionais. 

• Diretórios: 
• Tendem a conter informações descritivas; 
• Armazenam as informações em entradas 

organizadas em árvore; 
• Informação estática – Geralmente mais lida do que 

escrita; 
• Não implementam transações complexas; 
• Conceito de transações se torna muito complicado; 
• Possibilidade de réplica para otimizar tempo de 

resposta; 
• Breves períodos de inconsistência são aceitos.



Arquitetura de Diretórios



LDAP

• LDAP significa Lightweight Directory 
Access Protocol, ou seja, Protocolo 
de Acesso Leve a Diretórios. 

• Como o nome sugere, é um protocolo 
leve para acessar serviços de diretório. 

• O LDAP roda em cima do protocolo 
TCP/IP ou outras conexões de 
transferência de serviços.



Servidor LDAP

• É um protocolo de arquitetura cliente-
servidor, utilizado para acessar um 
serviço de Diretório. 

• Ele foi inicialmente usado como uma 
interface para o X.500; 

• X.500 é um protocolo que especifica 
um modelo para a conexão de 
Serviços de Diretórios locais a fim de 
formar um diretório global distribuído; 



Padrão X.500

• X.500 (ano 1990) 
• Organiza as entradas em árvores 

hierárquicas; 
• Comunicação usando DAP (camada 

de aplicação); 
• Utiliza pilha de protocolos OSI 

completa; 
• Exigia muitos recursos, o que não era 

encontrado em pequenos ambientes.



Lightweight Directory Access Protocol

• Originalmente o LDAP foi concebido como 
uma alternativa ao protocolo DAP para 
acesso a diretórios baseados no modelo X.
500. 

• Surgiu baseado na pilha de protocolos 
TCP/IP; 

• Simplificou operações de acesso ao X.500; 
• Necessita de uma quantidade mínima de 

recursos de rede no lado cliente; 
• Se torna particularmente atrativa para 

aplicações baseadas em Internet.



X.500 x LDAP

• Posteriormente, servidores que 
disponibilizavam serviço de diretório LDAP se 
tornaram comuns. 

• Algumas características que garantiram o 
sucesso do LDAP: 
• Utiliza a pilha de protocolos TCP/IP e não 

o OSI; 
• O modelo funcional é mais simples, o que 

o torna mais fácil de entender e 
implementar; 

• Utiliza strings para representar os dados e 
não estruturas complicadas de sintaxe.



Arquitetura Cliente/Servidor



Modelos LDAP

• Os quatro modelos da arquitetura LDAP: 
• Modelo de Informação: define o tipo de 

informação que pode ser armazenada em um 
diretório LDAP;  

• Modelo de Nomes: define como a informação 
no diretório LDAP pode ser organizada e 
referenciada;  

• Modelo Funcional: define o que pode ser feito 
com a informação no diretório LDAP e como 
ela pode ser acessada e alterada;  

• Modelo de Segurança: define como a 
informação no diretório LDAP pode ser 
protegida de acessos ou modificações não 
autorizadas.



Servidor LDAP

• Mas também pode ser usado com 
autonomia e com outros tipos de 
servidores de Diretório. Atualmente 
vem se tornando um padrão, diversos 
programas já têm suporte a LDAP.  
!

• Livros de endereços, autenticação, 
armazenamento de certificados digitais 
(S/MIME) e de chaves públicas (PGP), 
são alguns dos exemplos onde o 
LDAP já é amplamente utilizado. 



LDAP - Características

• É um X.500 simplificado e flexível 
• Implementado sobre TCP/IP 

(totalmente integrado à Internet) 
• Padrão que pode ser encontrado na 

RFC 1777/RFC 2251 
• Repositório, Protocolo e API



LDAP - Características

• LDAP não é um substituto para banco 
de dados relacional, “file system” ou 
DNS. 

• Aplicações LDAP podem ser 
agrupadas em 3 categorias: 
• apps para localizar usuários e 

recursos na rede 
• apps que gerenciam estes usuários 

e recursos 
• apps de autenticação e segurança



LDAP - Vantagens

• Multi-plataforma - aplicações LDAP-
aware 

• Padrão Aberto 
• Opções de fornecedores de solução 

(comercial, open source) 
• Facilidade de instalação e manutenção 
• Replicação é uma tecnologia “built-in” 
• Delegação de autoridade e permissão 

via ACL (Access Control List) no 
próprio servidor



LDAP - Vantagens

• Normalização de dados; 
• Administração central; 
• Experiência do usuário consistente; 
• Gerenciamento e políticas de 

segurança consistentes; 
• Tem mecanismos de segurança tanto 

para a autenticação (SASL) como para 
a troca de dados (SSL/TLS); 

• Menos tempo de desenvolvimento 
desperdiçado;



LDAP - Desvantagens

• Raramente são efetuadas atualizações; 
• Apenas convém serem guardados dados 

estáticos; 
• Obviamente não é possível relacionar 

dois atributos, visto que não se trata de 
uma Base de Dados Relacional, mas sim 
de uma base de dados estruturada 
hierarquicamente.  

• Instalação torna-se difícil, pois cada vez 
tem mais pré-requisitos: OpenSSL, 
Kerberos, SASL (Cyrus), BerkeleyDB;



LDAP - Exemplos de Utilização

• Embora seja possível ter acesso à base de 
dados remotamente, o LDAP não é um 
protocolo freqüentemente usado na Internet, 
apenas em Intranets 

• Informações que precisam ser lidas de 
diferentes locais e são pouco alteradas: 
• Phone Book 
• Informações de contato dos clientes 
• Informações de infra-estrutura, tais como, 

mapas NIS, email aliases, etc 
• Configurações de pacotes de software 
• Public Certificates e Security keys



Quando utilizar LDAP - checklist

• A informação precisa estar disponível em 
muitas plataformas? 

• Os dados serão acessados através de vários 
computadores e/ou aplicações? 

• Os registros armazenados sofrem poucas 
mudanças (poucas vezes no dia)? 

• A estrutura dos dados pode ser representada 
em banco de dados do tipo “flat”, ou seja, 
toda a informação de um item pode ser 
colocado em um único registro? 

• Obs: qualquer informação do tipo fichário é 
forte candidata.



LDAP - Limitações

• Não substitui Banco de Dados 
Relacionais (heavy updates, 
processamento transacional, geração 
de relatórios, SQL, two phase commit); 

• Não é um file system, dificultando o 
armazenamento de BLOB (binary large 
objects); 

• Não serve como base para uma 
solução DNS, não funciona 
“connectionless” como o DNS.



LDAP - Estrutura

• As informações são armazenadas de 
forma hierárquica (como o DNS e 
estruturas de diretórios de arquivos). 

• Por quê? 
• Você pode querer obter apenas as 

informações de um ramo da hierarquia 
• Você pode implantar segurança em 

ramos diferentes da árvore 
• Combinado com replicação, você pode 

projetar sua árvore para minimizar a 
utilização de banda da rede



Estrutura de um Diretório LDAP

• Como DNS hosts 
(sol.cnptia.embrapa.br), no LDAP 
existe o Distinguished Name (DN) => 
• dn:cn=daniel, ou=cnptia, o=embrapa, c=BR 
!

• O “top level” do diretório é chamado 
base DN: 
• o=embrapa, c=BR 
• o=embrapa.br 
• dc=embrapa, dc=BR



Base de dados numa estrutura 
hierárquica em árvore 



Projetando uma árvore de Diretórios

• Pensar como uma estrutura de 
diretórios de arquivos; 

• A hierarquia permite agrupar dados, 
que podem vir a ser úteis para: 
• Delegação de autoridade para 

outros servidores ou sites 
• Replicação de dados 
• Segurança e controle de acesso 
• Escalabilidade





Outro exemplo 
de árvore de 
diretórios



Diretrizes para uma topologia de diretórios

• Evitar modelos que necessitem ser 
constantemente alterados (exemplo: evitar seguir 
um organograma) 

• Evitar mover registros LDAP entre “OU”. 
• Você tem tipos de dados que são similares em 

alguns aspectos, mas diferem no modo como são 
utilizados?  

• Coloque em “OU” diferentes, por exemplo: 
ou=pessoal e ou=terceiros 

• Se for replicar dados, considere quebrar “OU” 
em sub ”OU”, por exemplo: ou=clientes; 
quebrar em ou=sudeste, ou=clientes e 
ou=nordeste, ou=clientes



Exemplo de uma entrada de grupo

dn: cn=licenciatura,ou=Group,dc=sj,dc=cefetsc,dc=edu,dc=br 
objectClass: posixGroup 
cn: licenciatura 
gidNumber: 1007 
memberUid: divina 
memberUid: mlucia 
memberUid: anasch



Exemplo de uma entrada de usuário

dn: uid=tgrimm,ou=People,dc=sj,dc=ifsc,dc=edu,dc=br 
objectClass: top 
objectClass: inetOrgPerson 
objectClass: posixAccount 
objectClass: shadowAccount 
objectClass: sambaSamAccount 
cn: TOMAS GRIMM 
sn: tgrimm 
uid: tgrimm 
uidNumber: 3100 
gidNumber: 500 
homeDirectory: /home/professores/tgrimm 
loginShell: /bin/bash 
gecos: TOMAS GRIMM 
description: TOMAS GRIMM 
sambaLogonTime: 0 
sambaLogoffTime: 2147483647 
sambaKickoffTime: 2147483647 
sambaPwdCanChange: 0 
sambaPwdMustChange: 2147483647 
displayName: TOMAS GRIMM 
sambaAcctFlags: [UX] 
sambaProfilePath: \\DK\profiles\tgrimm 
sambaHomePath: \\DK\tgrimm 
sambaHomeDrive: H:



Controle de acesso ao diretório LDAP

• Podemos colocar ACLs para controlar 
quem acessa o servidor LDAP: 
• access to * by * read (acesso de 

leitura para todos) 
• access to * by self write by 

anonymous auth by * read (usuários 
podem modificar seus atributos, 
permite autenticação, permite 
usuários autenticados lerem)



LDAP replicas

• Adição de redundância na base LDAP 
para evitar ter a informação 
centralizada; 

• Também podem ser utilizadas para 
trabalhar com balanceamento de 
carga; 

• Para tal, tem-se a configuração de um 
mestre e um ou mais escravos; 

• As atualizações são realizadas apenas 
no mestre e são automaticamente 
repassadas aos escravos.


