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Abstract. This article describes a project being developed in the Universidade
de Caxias do Sul that has as objective to expand the functionalities of the
OpenLDAP directory system and the Linux native file system, developing an
access  control  mechanism  based  on  lists  (ACLs)  that  interacts  with  the
directory service, a configuration files distribution system and to develop a
administration tool of the directory service.

Resumo. Este artigo descreve o projeto desenvolvido pela Universidade de
Caxias do Sul que tem por objetivo expandir as funcionalidades do sistema de
diretório desenvolvendo  um mecanismo de controle de acesso baseado em
listas  (ACLs)  que  interaja  com  o  serviço  de  diretório;  um  sistema  para
distribuição de arquivos de configuração para os serviços dos servidores e
desenvolver uma ferramenta para administração do serviço de diretório.

1. Introdução

A administração de servidores tem sido um problema discutido por muitos anos. Em
redes baseadas em servidores Unix, algumas alternativas são soluções consolidadas, tais
como o NIS (Network Information Services) utilizado para distribuição de informações
variadas  a partir  de um servidor  principal.  Este  sistema além de estar  ultrapassado,
resolve parcialmente o problema inerente dos sistemas operacionais Unix mais antigos
quanto a administração de usuários, já que, sem um sistema deste tipo, seria necessário
editar  arquivos  em vários  servidores  sempre  que  houvessem mudanças  na  base  de
usuários.

Atualmente, cresce o uso de serviços de diretórios para armazenar uma vasta
gama de  informações,  entre  elas,  contas  de usuários,  apelidos  de correio eletrônico,
configuração de DNS, infra-estrutura de chave pública, etc. No escopo de software livre,
a implementação mais conhecida do sistema de diretório é o OpenLDAP, desenvolvida
inicialmente na Universidade de Michigan, e atualmente na versão 2.3.2. Trata-se de
uma  implementação  com  um  bom  grau  de  maturidade  e  largamente  utilizado  no
mercado. 

Este projeto pretende utilizar o OpenLDAP de forma que seja possível a total
administração e gerência dos servidores (e serviços)  a partir dos dados armazenados no
serviço  de  diretório.  Desta  forma,  os  benefícios  proporcionados  pela  estrutura  de
diretório não ficariam limitados a administração de contas de usuários, como ocorre
hoje em dia. Outras facilidades desejáveis poderiam serem contempladas, tais como: um
mecanismo para atribuições de permissões de acesso dos objetos “Usuário” e “Grupos”
do LDAP sobre o sistema de arquivos; e a alteração de permissão de acesso em um
determinado diretório do sistema de arquivos para um grupo de usuários.



2. Mecanismo de Controle de Acesso

Uma  das  principais  dificuldades  na  administração  de  sistemas  operacionais  Unix,
incluindo versões de código aberto tais como o Linux, está na dificuldade em especificar
direitos  de  acesso  em relação  ao  sistema  de  arquivos  para  ambientes  onde  existam
muitos  servidores.  Tarefas  simples,  como permitir  que  um grupo de  usuários  possa
acessar um determinado diretório do sistema de arquivos de um conjunto de servidores,
geralmente implica em ter que acessar todos os servidores e especificar as permissões
que atendam o desejado. Na presença de vários servidores, este procedimento pode ser
demorado e ineficiente. O ideal seria que este tipo de processo pudesse ser realizado
com o auxílio de uma ferramenta de administração executada a partir de um único ponto
e  válida  para  todos  os  servidores.  O  próprio  modelo  existente  no  Unix  para
especificação de permissões de acesso no sistema de arquivos é limitado, na medida que
é impossível especificar permissões em relação a um conjunto de grupos de usuários,
reflexo da baixa granularidade deste modelo.

As permissões de acesso padrão do unix  são descritas pela norma IEEE Std
1003.1-2001,  também  conhecida  por  POSIX.  O  trabalho  de  padronização  que  vem
sendo  realizado  pelo  grupo  “The  Open  Group”  é  denominado  “The  Single  Unix
Specification”. Na versão 3, existe uma menção aos controles de segurança estendidos
(Extended Security Controls) (OPEN-GROUP, 2003) como possíveis, desde que não
alterando ou sobrepondo a semântica  das  interfaces  definidas  na  norma.  Segundo o
padrão POSIX, só existe um grupo associado a cada arquivo. Esta limitação torna-se
muitas vezes um problema em um ambiente normal de produção, onde é necessário
fornecer permissões de acesso relacionados à um grupo de usuários e diferentes entre sí.
Além disso, o processo de especificar diferentes direitos de acesso a arquivos para cada
usuário não é tão amigável quanto em outros modelos.

2.1 Direitos de acesso desejáveis

No ambiente  a  ser  desenvolvido,  são  esperadas  novas  características  no  sistema  de
direitos  sobre  o  sistema  de  arquivo  do  linux.  Existem  três  níveis  de  permissão,
basicamente definidos por: dono, grupo e outros. Para cada um destes níveis pode-se
estabelecer permissões de leitura, gravação e execução. Estas características impõem
algumas limitações ao sistema, não permitindo que sejam definidos diferentes usuários,
ou grupos de usuários, com diferentes níveis de acesso para os arquivos e diretórios,
como ilustrado na Tabela 1. Com a implantação destes novos conceitos é possível se
definir para cada usuário ou grupo, uma lista de permissões de acessos sobre o sistema
de arquivos.

A fim de proporcionar  um melhor  gerenciamento  destas  lista  de permissões,
estas devem ser integradas no sistema de diretório (LDAP). Isto é, cada um dos objetos
(usuários e grupos) devem possuir uma estrutura específica para fazer o armazenamento
deste tipo de informação. Desta forma, as atribuições de direitos para grupos e usuários
deve se dar diretamente sobre os respectivos objetos, no sistema de diretório.

Passa-se  a  ter  uma  relação  entre  usuários/grupos   do  sistema de  diretório  e
arquivos/diretórios do sistema de arquivos de N x N. Isto é, um usuário/grupo pode ter
N diferentes acessos a diretórios/arquivos; por outro lado, um diretório/arquivo pode ser
acessado por N diferentes usuários/grupos com diferentes  níveis  de permissões.  Um
novo sistema de  permissões  pode apresentar  formas  diferentes  de tratamento para  a
estrutura hierárquica do sistema de arquivos. Isto é, é preciso definir a profundidade do



direito atribuído. Ele pode se extinguir no próprio diretório associado, ou ser herdado
pelos respectivos níveis inferiores (subdiretórios).

Usuários / Grupos Permissão
Usuário1 Somente Leitura

Usuário2 Leitura e Gravação

... ...

Grupo1 Execução

Grupo2 Gravação

... ...

Tabela 1. Exemplo de lista de permissões para uma entrada no sistema de arquivos.

 As implementações comerciais efetuam a especificação dos direitos de acesso
integrada ao sistema de arquivos. Assim, mudanças nos atributos de alguns objetos do
serviço de diretório refletem diretamente nas permissões que os usuários possuem em
relação a arquivos e diretórios. No NDS da Novell, por exemplo, um objeto especial
denominado “trustee” é associada a cada arquivo ou diretório, e os direitos de acesso
são especificados através deste objeto. A principal diferença é a herança dos direitos de
acesso  do diretório em questão em relação aos sub-diretórios deste. Neste modelo, os
sub-diretórios assumem os mesmos direitos que o diretório pai, a não ser que seja algum
direito seja explicitamente modificado para o sub-diretório em questão. Desta forma, a
administração dos  direitos  de acesso fica bastante simplificada,  na medida que  uma
simples operação em um diretório pode ser suficiente para definir toda uma política de
acesso para um conjunto de usuários e conjunto de arquivos. 

Na  comunidade  de  software  livre,  existem  duas  propostas  principais
relacionados com a questão de extensão de direitos de acesso em sistemas de arquivos.
Ambas usam controles de acesso baseados em lista (ACLs). A versão desenvolvida por
Andreas  Grunbacher  (GRUNBACHER,  2003)  implementa  ACLs  é  denominada  de
atributos estendidos e correspondem pares de nomes e valores que são associados com
arquivos  e  diretórios.  Estes  atributos  podem  ser  usados  para  armazenar  objetos  do
sistema,  tais  como  capacidades  dos  executáveis  e  listas  de  controle  de  acesso.  A
segunda proposta, presente na versão 2.6 do kernel do linux incorpora ACLs O principal
problema desta implementação é a forma como as ACLs são definidas. É fornecida uma
ferramenta  via  linha  de  comando para  consulta  e  ajuste  das  ACLs,  mas  que  não é
adequada para uso em servidores  com um grande  volume de arquivos.  Outras  duas
soluções,  desenvolvidas por  Vyacheslav Zavadsky (http://trustees.sourceforge.net/) e
Andrew Ruders (http://www.aeruder.net/trustees/index.php), são baseadas na idéia da
Novell ao implementarem o conceito de “trustee”. Porém em nenhuma destas soluções
existe a integração com o sistema de diretório.

2.2 Integração de ACLs no OpenLDAP

A implementação da integração de ACLs no OpenLDAP poderia ser realizada de duas
formas:  interceptando os acessos ao sistema de arquivos,  de forma que a busca das
ACLs fosse feita no serviço de diretório em vez do próprio sistema de arquivos; ou
implementar uma solução assíncrona, onde as alterações nas ACLs realizadas no serviço



de diretório ou no próprio sistema de arquivos não fossem imediatamente postas em
prática.

A primeira alternativa (interceptação do acesso ao sistema de arquivos) é uma
solução  que  oferece  vantagens  nítidas  quanto  à  percepção  do  administrador  e/ou
usuário, já que as alterações realizadas são imediatamente percebidas. Por outro lado, a
carga imposta em um servidor de diretórios seria muito alta, já que todo acesso a um
arquivo  implicaria  em  uma  consulta  ao  servidor  de  diretório.  A  própria  demanda
imposta à rede de dados também poderia ser proibitiva. Além disto, esta implementação
envolveria alterações no kernel do sistema operacional.

A segunda alternativa (atualização assíncrona) não é tão atraente ao usuário, mas
possibilita  uma utilização mais  racional  dos  recursos.  As  atualizações  realizadas  no
sistema  de  arquivos  são  agrupadas  e  consolidadas  periodicamente  no  serviço  de
diretório.  O intervalo de atualizações pode ser bastante pequeno, embora este tempo
ainda  deva  ser  avaliado.  Por  outro  lado,  as  atualizações  realizadas  no  serviço  de
diretório referentes às ACLs, são repassadas ao sistema de arquivos também em um
intervalo curto de tempo e de forma periódica. Esta alternativa onera menos o servidor
de diretório, na medida que os acessos feitos a cada arquivo (no sistema de arquivos)
não gera uma consulta no serviço de diretório (ao contrário da primeira alternativa). O
acesso ao serviço de diretório se dará apenas quando houverem alterações nas ACLs,
tanto no sistema de arquivos quanto no próprio serviço de diretório.

Considerando as duas alternativas expostas anteriormente, optou-se em realizar a
atualização do serviço de diretório e do sistema de arquivos de forma assíncrona. Além
das vantagens citadas anteriormente, esta solução simplifica a implementação a medida
que as alterações ficam restritas às aplicações executadas a nível de usuário, sem  ter
que  realizar  alterações  no  kernel.  A  integração  das  ACLs  com  o  OpenLDAP será
realizada nos dois sentidos: quando o controle de acesso for alterado diretamente no
sistema de arquivo ou quando esta alteração for realizada no servidor OpenLDAP.

         Execução da função setfacl           Criação de um arquivo com informação das ACLs

       Atualização das ACLs no sistema          Conversão do arquivo gerado pelo comando setfacl
       de arquivo local          para arquivo no formato LDIF

Atualização do OpenLDAP

Processos do sistema operacional
Processos a ser implementados

Figura 1: Esquema de Atualização do Servidor de Diretório

A alteração dos direitos de acesso dos objetos no sistema de arquivos é realizada
através da função setfacl. Então, cada vez  que a função  setfacl  é executada, além das
ACLs  serem  aplicadas  nos  objetos  do  sistema  de  arquivos  locais,  elas  serão
armazenadas em um arquivo, para que posteriormente seja gerado um outro arquivo no
formato  LDIF,  e   a  partir  deste  arquivo,  então,  sejam realizadas  as  transações  no
servidor de diretório, conforme a figura 1.



Quando  as  permissões  de  direito  de  acesso  forem realizadas  diretamente  no
próprio servidor OpenLDAP, elas serão replicadas aos objetos do sistema operacional
de cada computador existente na rede. Para realizar esta operação será executado em
cada programa da rede, um programa shell script, com uma certa periodicidade (figura
2).

Alteração dos objetos no OpenLDAP Criação de arquivo c/informação dos objetos alterados

Execução da função setfacl

Alteração do sistema de arquivos

Processos do sistema operacional
Processos a ser implementados

Figura 2: Esquema de Atualização do Sistema de arquivos

3. Sistema para gerenciamento de configuração de servidores
A configuração de servidores Unix/Linux são geralmente feitas através de uma coleção
de arquivos texto,  geralmente localizados no diretório /etc e sub-diretórios.  Em uma
rede  local,  muitos  computadores  possuem configurações  iguais  ou  semelhantes,  tais
como a mesma base de usuários, mesmo software, mesma estratégia de segurança, etc.
Uma  das  tarefas  do  administrador  destes  sistema  é  manter  estas  configurações
atualizadas, o que pode se tornar um grande problema quando o número de servidores
(ou equipamentos Unix/Linux) é muito grande.

A solução usada inicialmente para resolver este problema foi o uso do NIS. Uma
das  limitações  deste  sistema  é  o  relativo  amarramento  dos  dados  que  podem  ser
fornecidos. Como o NIS envia o conteúdo de arquivos (que internamente ao sistema
NIS são convertidos para mapas), e o cliente deve especificar o nome do arquivo (ou
mapa)  desejado,  perde-se  um  pouco  da  flexibilidade  para  distribuir  arquivos  de
configuração  mais  genéricos.  Este  sistema se  aplica  bem para  distribuir  dados  bem
conhecidos,  tais  como  a  relação  de  usuários  e  senhas,  mas  não  para  armazenar
configurações de servidores genéricos.

A ferramenta denominada webmin (http://www.webmin.com)  é uma das mais
utilizadas  para  gerenciamento  de  configuração  de  servidores.  Trata-se  de  uma
ferramenta baseada em interface web e requer a instrumentalização do servidor. Embora
seja  uma  ferramenta  bastante  útil,  a  configuração  é  feita  individualmente  em  cada
servidor.  Uma ferramenta  semelhante  (embora  tenha  um licenciamento  não GPL) é
denominada  de  MAT (http://www.ee.ryerson.ca/~sblack/mat/index.html)  e  tem como
vantagem em relação ao webmin o fato de poder fazer replicação de dados entre os
servidores sendo administrados, além de permitir a configuração de vários servidores
simultâneamente (os  comandos  podem ser  executados simultâneamente em todos os
servidores).

Uma  alternativa  não  baseada  em  WEB  é  a  ferramenta  SYSF
(http://maths.dur.ac.uk/~dma0bmp/sysf/home.html).  Esta  ferramente  estabelece  uma
estrutura centralizada para armazenamento de dados de configuração dos servidores.
Assim,  existe  apenas  um  ponto  para  manipulação  dos  arquivos  de  configuração,



existindo facilidades para replicação da configuração nos casos em que forem iguais
entre todos os servidores (ou um grupo deles).

O  que  se  pretende  neste  item do  projeto  é  adicionar  objetos  no  serviço  de
diretório que possibilite a administração centralizada de configuração dos servidores. Os
diversos itens de configuração dos servidores serão tratados como atributos dos objetos
existentes na base de diretórios, sendo válidos para um serviço de um servidor ou para
um conjunto de serviços em vários servidores.

Para evitar a instrumentalização dos programas servidores, pretende-se construir
um  servidor  específico  para  gerenciamento  de  configuração  dos  servidores.  Este
servidor  terá  como  função  buscar  os  dados  de  configuração  da  base  de  diretórios,
traduzi-los no formato esperado por cada programa servidor e atulizar os arquivos texto
de configuração correspondentes. Este processo é necessário, na medida que não existe
uma padronização em relação ao formato do arquivo de configuração adotado por cada
programa servidor.

Várias ferramentas para administração de servidores LDAP estão disponíveis no
mercado, sendo várias com código livre.  Geralmente estas ferramentas satisfazem as
necessidades básicas para administração do servidor e dos dados contidos no serviço de
diretório,  tais como criação,  edição e remoção. Algumas permitem interação com os
esquemas, no sentido de fazer uma pré-consistência dos dados em relação ao que está
definido no esquema.

A ferramenta denominada Jxplorer (http://pegacat.com/jxplorer/ ) permite o uso
de templates para criação de objetos e a consistência prévia dos dados de acordo com os
esquemas  escolhidos.  Pretende-se  complementar  esta  ferramenta,  de  forma  que  ela
forneça  funcionalidades  extras  que  facilitem  o  dia-a-dia  dos  operadores  (que  serão
responsáveis  pela  manutenção  da  base  de  dados).  Um  exemplo  de  funcionalidade
desejável é a existência de templates com valores preenchidos de forma inteligente dos
atributos de um novo objeto. Em uma criação de um usuário, por exemplo, gostaria-se
que apenas os campos realmente essenciais tivessem que ser preenchidos, sendo que os
demais já deveriam estar pré-preenchidos.

4 Considerações Finais
Ao final deste projeto, pretende-se que as tarefas diárias de administração  de servidores
*nix possam ser realizadas através de um aplicativo escrito em JAVA, acessando uma
base de dados armazenada em um servidor de diretório OpenLDAP, sem intervenção
nos servidores administrados.
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