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Abstract. The network administration is an important task every time more present in almost

any organization. Services like user data and authentication systems management are essen-

tial parts of the networks. The goal of this work is present a simple and practical system for

an integrated and sinchonized management of various information databases, as OpenLDAP,

NIS and Samba.

Resumo. A administração de redes é uma tarefa importante e cada vez mais presente em

praticamente qualquer organização. Serviços como o gerenciamento de dados de usúarios e

sistemas de autenticação são partes essenciais das redes. O objetivo desse trabalho é apre-

sentar um sistema simples e prático que possibilita o gerenciamento integrado e śıncrono de

diversas bases de informação, como o OpenLDAP, NIS e Samba.

1. Introdução
A administração de redes é uma tarefa importante e presente em praticamente qualquer curso ou la-

boratório de ensino de computação. Ao longo dos tempos inúmeras ferramentas e utilitários foram

desenvolvidos com o intuito de tornar o gerenciamento mais simples e prático.

O gerenciamento de sistemas de autenticação e controle de usuários são algumas das partes

crı́ticas e normalmente dinâmicas em redes locais. Em uma rede local podem existem diretórios online

como o LDAP1 e o NIS2. Além disso, é comum existir uma base de informações Samba, que realiza a

integração e unificação entre sistemas Unix e Windows.

Com o passar do tempo, inúmeras ferramentas e utilitários de administração de serviços como

o LDAP, NIS e Samba foram criados. Alguns baseados em linha de comando e outros em interfaces

gráficas. Todos esses sistemas possuem suas particularidades. No entanto, poucos são os sistemas que

prezam pela simplicidade, facilidade de uso e adaptação e integração do gerenciamento desses sistemas.

O objetivo é apresentar um sistema simples, prático e que possibilita um gerenciamento inte-

grado de diretórios online como o LDAP, NIS e Samba. Sua concepção foi baseada em necessidades

de laboratórios de ensino e pesquisa. Estes têm normalmente uma dinamicidade relativamente grande

de manutenção desses serviços. A cada semestre, por exemplo, é comum a necessidade de cadastro de

novos grupos de usuários. O sistema aqui apresentado possui alguns recursos e funcionalidades que

facilitam o cadastro e manutenção de bases de informação de usuários em ambientes desse gênero.

As seções seguintes apresentam uma breve abordagem sobre ferramentas de administração de

serviços de informação sobre usuários de redes locais, o sistema criado e a conclusão.

2. Ferramentas de gerenciamento do LDAP, NIS e Samba
O gerenciamento de diretórios online é uma necessidade antiga entre administradores de redes. Ferra-

mentas como o Swat3 [Team, 2004], Webmin [Cameron et al., 2004], gerenciador de cadastros LDAP4

∗Bolsista CNPq.
1Lightweight Directory Access Protocol (protocolo leve de acesso a diretórios)
2Network Information Service (serviço de informação de rede)
3Samba Web Administration Tool (ferramenta Web de administração do Samba)
4LDAP Account Manager (gerenciador de registros LDAP)
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[Duergner et al., 2003], o pacote yp-tools [Kukuk, 2003], ferramenta gráfica de configuração do Samba5

[Sam, ], gsmb [Foucher@gch.iut-tlse3.fr, 1999] e JXplorer [Betts, 2002] auxiliam os administradores de

rede a realizar tarefas de manutenção em serviços como o Samba, NIS e LDAP. A maior parte destas fer-

ramentas são gerenciáveis por interface gráfica. No entanto, elas carecem no que diz respeito a integração

e ao gerenciamento de ambientes como os que figuram em redes locais de laboratórios de computação.

Cada uma dessas ferramentas possibilita o gerenciamento de alguns serviços. Possuem carac-

terı́sticas distintas e bastante particulares. Utilitários como o JXplorer e o LDAP Account Manager

possibilitam o gerenciamento de hieraquias e contas de usuários em diretórios LDAP. Já ferramentas

como o Swat e o gsmb facilitam a manipulação de contas em servidores Samba. O pacote yp-tools inclui

ferramentas para gerenciar diretórios do NIS. Com excessão do yp-tools, as demais ferramentas pos-

suem interfaces gráficas simples e amistosas. Porém, dependendo do tipo de operação desejada, essas

interfaces tornam-se pouco práticas e flexı́veis.

O Webmin é uma ferramenta mais completa. Ela disponibiliza uma série de funcionalidades

administrativas. Entretanto, no que diz respeito a gerenciamento de diretórios online, como as demais

ferramentas, carece de flexibilidade e agilidade em alguns casos.

É nesse sentido que surgiu a idéia de um sistema de gerenciamento integrado de contas de

usuários do LDAP, NIS e Samba. Além de possibilitar esse gerenciamento, de forma simples e prática,

disponibiliza funcionalidades extras que podem agilizar o cadastro de conjuntos de novos usuários. De-

vido a sua simplicidade, esse sistema também é facilmente extensı́vel e adaptável a variados tipos de

ambientes e especificidades de domı́nios administrativos.

3. O sistema de gerenciamento

As contı́nuas e muitas vezes aceleradas mudanças nos ambientes educacionais, comerciais, cultu-

rais, governamentais e outros, fazem crescer de forma praticamente exponencial a importância da

informação e do gerenciamento desses dados. Uma ferramenta de integração LDAP, NIS e Samba, para

a administração de redes, é essencial para organizar, distribuir e sincronizar de forma segura e rápida as

informações necessárias para uso ininterrupto dos sistemas e usuários da organização.

O sistema foi criado a partir de necessidades gerenciais do NCC. Como era necessário manter

duas bases independentes, porém iguais, de usuários e, além disso, em todo inı́cio de sementre havia a

tarefa de cadastrar uma nova turma de usuários, decidiu-se criar um sistema simples e prático, porém,

suficientemente capaz de facilitar a administração e sincronização dos dados do OpenLDAP e do Samba.

A figura 1 apresenta algumas possibilidades de estruturação do sistema para o gerenciamento

de uma ou mais bases de dados, de forma integrada e sincronizada. Onde o OpenLDAP e o NIS são

utilizados para gerenciar e autenticar usuários em sistemas Unix, logo, são excludentes. O Samba é

utilizado para autenticar usuários e compartilhar dados em ambientes Windows.
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Figura 1: Ilustração de algumas possibilidades de utilizaç ão e funcionamento: A) gerenciando

apenas a base de informações do OpenLDAP; B) manipulação somente da base de
informações do Samba; C) gerenciando de forma integrada e sincronizada os dados do
Samba e do OpenLDAP; D) administração integrada e sı́ncrona de dados entre o NIS

e o Samba; E) gerenciamento integrado do OpenLDAP e do Samba, com integraç ão
parcial entre os dois.

5Samba GUI Configuration Tool (ferramenta gráfica de configuração do Samba)

88 5° WSL / 5° FISL



As arquiteturas A e B representam o sistema sendo utilizado para gerenciar apenas uma base de

informação. Já as arquiteturas C e D ilustram sistemas paralelos sendo gerenciados de forma integrada e

sı́ncrona, ou seja, os cadastros e manipulações de dados de usuários são propagados para as duas bases

de dados, independentes.

A arquitetura E é carasterizada por um pequeno diferencial em relação a arquitetura C. Nesse

caso, é também realizado um gerenciamento sı́ncrono das bases de informação. Porém, o Samba arma-

zena seus dados na banco de dados do OpenLDAP. Essa arquitetura poderia ser reduzida ao exemplo A,

com apenas alguns ajustes do sistema de gerenciamento integrado. Mas, por conveniência, praticidade

e padronização de interface de gerenciamento, é interessante manter uma organização semalhante ao

esquema C. No entanto, uma entrada LDAP poderá ser editada e alterada normalmente, podendo afetar

indiretamente os dados visualizados pelo Samba, ou seja, é um caso onde a alteração ou inclusão de

dados no OpenLDAP poderá ser refletida automáticamente no Samba, pois este armazena seus dados no

OpenLDAP. Todas essas arquiteturas são configuráveis no sistema. Isso é facilitado devido ao fato da

concepção do sistema ter sido baseada em principios como simplicidade, legibilidade e documentação.

As duas próximas seções apresentam algumas das caracterı́sticas e funcionalidades do sistema.

A primeira apresenta as funcionalidades mais comuns e padrão, enquanto que a segunda apresenta algu-

nas funcionalidades mais especı́ficas ao sistema.

3.1. Funcionalidades padrão

O sistema foi desenvolvido para gerenciar de forma integrada diferentes manipuladores de informação,

como o OpenLDAP e o Samba. O objetivo é integrar e sincronizar os dados de bases distintas. Unificar

senhas, logins e tornar o gerenciamento mais prático e simples estão entre as metas do sistema.

Entre as funcionalidade padrão do sistema podem ser citadas: inclusão e remoção interativa de

um usuário, alteração de dados cadastrais de um usuário, troca de senha, inclusão e remoção de gru-

pos, listagem de usuários e grupos, listagem de dados especı́ficos de um determinado grupo ou usuário,

listagem dos usuários que pertencem a um determinado grupo (o que pode gerar mais de uma consulta

a uma base OpenLDAP), bloqueio e liberação de usuários, troca de login, troca de shell, listagem de

usuários bloqueados, listagem de usuários com senhas expiradas e inclusão e remoção de usuários em

grupos. Grande parte dessas funcionalidades estão presentes em praticamente qualquer sistema de ge-

renciamento de diretórios online como o OpenLDAP, NIS e Samba.

3.2. Funcionalidades extras

Esse sistema, além das funcionalidades apresentadas na seção anterior, possui ainda alguns recursos

extras. A inclusão de conjuntos de usuários, a geração de arquivos de configuração de leitores de e-

mail e a inclusão de dados e modelos padrões nas homes dos usuários figuram entre as funcionalidades

especiais.

A partir de um único arquivo de texto, simples, é possı́vel gerar o cadastro simultâneo de um

número qualquer de usuários. Para isso basta dados como login, nome completo, grupo e diretório base

da home.

Na sequência é apresentado um exemplo do como seria esse arquivo de entrada para o cadastro

de inúmeros usuários de forma rápida e simples.

# usuario | nome | grupo | diretório base
banana|Banana Verde|administrador|/home/admin
laranja|Laranja do Agreste|grp2004|/home/usuarios
mato|Gato do Mato|especial|/home/visitantes

Na sequência aparece um exemplo de um arquivo de saı́da do cadastro desses supostos usuários.

# identificador | senha randômica | identificador login nome do usuário
----------------------------------------------------------------------------------------------

|
01 | YuI8JkH | 01 banana NOME: Banana Verde

|
----------------------------------------------------------------------------------------------

|
02 | MTb32YA | 02 laranja NOME: Laranja do Agreste

|
----------------------------------------------------------------------------------------------
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|
03 | aPn9lgO | 03 mato NOME: Gato do Mato

|
----------------------------------------------------------------------------------------------

Esse resultado final será convertido em um arquivo ps6, pronto para ser impresso. O impresso

será separado em dois. Uma parte contendo identificador e senha e a outra parte contendo identificador

e login e nome do usuário. Os dados estão organizados por ordem alfabética do login. Cada usuário

receberá a sua senha provisória. Para tanto, basta destacar a senha do identificador e entrega-lá ao

usuário.

O sistema, além de gerar a conta de um usuário e uma senha randômica, gera também o diretório

raiz (home) com algumas configurações e dados padrão. São criados os arquivos de configuração básica

do shell, com alguns exemplos de uso, o diretório public html com exemplos simples e documentados

de páginas em html e php, é enviado um e-mail de boas vindas e informações sobre o uso da rede, bem

como é criada uma configuração automática para leitores de e-mail como o pine. Desta forma o usuário

recebe instruções básicas e essenciais de utilização e normas da rede. O que pode reduzir sensivelmente

as questões e dúvidas remetidas aos administradores da rede por usuários leigos.

No processo de geração do cadastro será avaliado a validade dos grupos e logins. Caso algum

grupo ainda não esteja cadastrado, será indicado a necessidade de cadastro do mesmo. Se algum login es-

tiver duplicado no sistema também será alertado a necessidade de modificar o(s) login(s) problemático(s).

O administrador pode ainda optar por uma geração automática de logins. Neste caso, o sistema tentará

formar um login a partir do sobrenome e das iniciais dos demais nomes. Caso não seja possı́vel, ele

tentará opções como apenas as inicias do nome ou apenas o primeiro nome.

4. Conclusão
Muitas vezes o gerenciamento de sistemas de informação e autenticação de redes locais é uma tarefa

pouco prática. É comum haver mais de uma base de dados de usuários da rede. Isso por que normalmente

são utilizados sistemas como o NIS, ou o OpenLDAP, e o Samba para a autenticação de sistemas Unix e

Windows, respectivamente. Logo, um sistema que possibilite um gerenciamento sı́ncrono e integrado é

interessante em um ambiente desse gênero.

O presente artigo apresentou um sistema simples e prático para realizar o gerenciamento inte-

grado de diferentes bases de informação, como o OpenLDAP, NIS e Samba. Além disso, foram mos-

tradas algumas caracterı́sticas que podem ser interessantes e facilitar a vida de administradores de labo-

ratórios de computação em perı́odos como o inı́cio de semestre, onde existe uma probabilidade bastante

grande de vários usuários novos terem de ser cadastrados. [Kreutz and Possani, 2004]
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6PostScript (linguagem de descrição em alto nı́vel de páginas/telas/imagens impressas)
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