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DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT 

Tóth Nándor 
szigorló informatikus mérnök hallgató részére 

 

LDAP alapú címtárak szinkronizálása 

 

Az informatikai megoldások egyre több területen segítik mindennapjainkat. A feladatok 

bővülése együtt jár az IT infrastruktúra fejlődésével, bonyolultabbá válásával. Már egy 

átlagos céges hálózatban is rengeteg szolgáltatást, több hardver és szoftverplatformot 

találunk. A címtár alkalmazások segítségével elméletileg központosíthatjuk a szoftverek 

adatforrásait, azonban ez technikai, anyagi vagy emberi okok miatt sokszor 

kivitelezhetetlen. A problémakör elsősorban még csak a közép- és nagyvállalatok 

számára jelent nagy nehézséget, akiknek az e-kereskedelem és a gyakori cégstruktúra 

változások okozta kihívásoknak is meg kell felelniük. A metacímtár termékek az adatok 

egy pontra gyűjtésével majd szinkronizálásával megoldást nyújthatnak a problémákra. 

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie: 

• Mutassa be a címtárakat és korunkra jellemző szabványait! 
• Ismertesse az identitásmenedzsment területet mint problémakört, és hasonlítsa 

össze a megoldási lehetőségeket! 
• Készítsen metacímtár típusú alkalmazást, mely megoldást nyújt a problémákra! 
• Vázolja fel szerkezetét, működési elveit, és egy konkrét példán keresztül 

mutassa be használatát! 
 

Konzulens: Balássy György 

  

Záróvizsgatárgyak: Operációs rendszerek (Várkonyiné – Kondorosi) 

Deklaratív programozás (Hanák – Szeredi) 

Korszerű operációs rendszerek (Oláh István) 
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Összefoglaló 

Napjainkban mind nagyobbak a vállalatok informatikai igényei, egyre több 

feladatot szeretnének segítségével megoldani. A kiszolgáló infrastruktúra fokozatosan 

fejlődik, bonyolódik. 

A problémák megoldására fejlesztették ki az adatbázisokat és a címtárakat, mint 

univerzális adattárolási módszereket. Segítségükkel egy helyre lehet csoportosítani a 

felhasználókhoz tartozó adatokat (jelszó, jogosultságok, egyéni beállítások, személyes 

adatok stb.). A megoldás egyszerűbbé, áttekinthetőbbé, gyorsabbá teszi az informatika 

menedzsmentjét, az üzemeltetési költségek csökkenthetőek. A központosított azonosítás 

lehetővé teszi az erősebb jelszókövetelményeket, az egyszeri belépés (Single Sign On) 

pedig növeli a felhasználói élményt. 

Egy bonyolultabb infrastruktúrában egyszerre több címtárra is szükség lehet, 

amiket technikai, anyagi vagy emberi okok miatt lehetetlen összevonni. A metacímtár 

termékek lehetővé teszik ilyen környezetben is a fejlett identitásmenedzsmentet. 

Számos cég kínál ilyen jellegű megoldást, de sajnos ezek egyetemi környezetben 

túl bonyolultak, drágák és nehezen testreszabhatóak. 

A megoldásom a funkcionalitáson belül maximális szabadságot ad a fel-

használóknak, gyorsan üzembe helyezhető, nyílt forráskódja, moduláris szerkezete miatt 

könnyen bővíthető, az egyéni igényeknek megfelelően testreszabható. 
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Abstract 

Nowadays companies have more and more expectations towards the information 

technology, they would like to solve many tasks with the help of it. The IT 

infrastructure gradually improves and becomes more complex. 

Relational databases and directories were developed as a universal information 

storage method to cope with the task. The data belonging to the users such as 

passwords, authorities, customized properties, personal data etc. can be organized with 

the help of them. This solution makes the IT management quicker and easier, such way 

the operational costs can be reduced. With the help of the centralized identification 

stronger password requirements are possible. Above it the single sign on increases the 

users experience. 

A more complex infrastructure may needs more directories at the same time and 

for technical, financial or personal reasons it is not possible to integrate them. The 

metadirectory products make an improved identity management possible. 

Several firms offer similar solutions but using these products in higher education 

environment is too complicated, expensive and not easy to customize. 

My solution gives maximum freedom to the users. It can quickly be installed, 

easy to expand and customize because of its modular structure and open source. 
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1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben figyelemmel követhettük, ahogy a számítógépeket egyre 

több feladatra alkalmazták a vállalatoknál. A termelésen és az irodákon kívül 

fokozatosan az elektronikus út válik a partner cégekkel és a vásárlókkal való 

kapcsolattartás elsődleges módjává. A vállalati IT infrastruktúra jelentős fejlődésen 

megy keresztül, azonban ez ritkán forradalmi, inkább a fokozatos, evolúciós jellegű 

változás jellemző. Ahogy az újabb és újabb funkciók hozzáadásával a rendszerek egyre 

bonyolultabbá válnak, úgy növekednek az informatikai költségek és csökken a 

hatékonyság. 

Ezek a problémák különösen a nagyvállalatokat sújtják, akiknek még a 

rendszeres cégösszeolvadások és átszervezések okozta kihívásokkal is meg kell 

küzdeniük. Az integrációs és migrációs projektek a káosz csökkentésének hatékony 

eszközei, ám technikai és anyagi okok, vagy egyszerűen a nagy átfutási idő miatt nem 

mindig jelentenek megoldást.  

Így kapnak egyre nagyobb jelentőséget a metacímtár alkalmazások, melyek 

bevezetésével a meglévő rendszerek felszámolása, átalakítása nélkül valósítható meg 

integrációjuk, és kialakítható a fejlett identitásmenedzsment. 

Több nagy szoftvergyártó cég forgalmaz ilyen jellegű megoldást, azonban 

mindegyikük kisebb-nagyobb mértékben épít a saját termékcsaládjára. Elsődleges 

célpontjuk a nagyvállalatok, ezért teljes megoldást igyekeznek nyújtani rengeteg 

modullal és szolgáltatással. 

Nincs a piacon egy független szoftver, mely egyszerűen, gyorsan üzembe 

helyezhető kisebb bonyolultságú hálózatokban, mentes a felesleges korlátozásoktól, 

ugyanakkor könnyen bővíthető, testreszabható. Ezt a célt tűztem és valósítottam meg 

diplomamunkámmal. 

Több helyen hivatkozok az IETF által kibocsátott RFC-kre (Requests For 

Comments), melyeket az irodalomjegyzékben külön nem tüntettem fel, viszont a ZVON 

weboldalon [1] az összes megtalálható és letölthető. 

A következő fejezetben bemutatom a címtárakat, mik azok, mire érdemes 

használni őket, mire nem, és röviden összehasonlítom egy közeli „rokonával” – a 

relációs adatbázissal. 
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Ezek után a legelterjedtebb címtár ajánlásról, az LDAPv3-ról írok, korunk szinte 

összes címtárterméke erre alapszik, így ismerete nélkülözhetetlen a diplomamunkám 

megértéséhez. 

A 4. fejezetben részletesen bemutatom az identitásmenedzsment problémakört a 

nagyvállalatok szemszögéből, és röviden ismertetem az erre adott megoldások típusait. 

A célok ismertetése után rövid áttekintést nyújtok a már piacon lévő hasonló 

termékekről, majd ismertetem a saját megoldásom felépítését, tervezési lépésit. 

A megvalósítás részleteit, mint például az adatbázis háttér struktúráit a 6. 

fejezetben találjuk. Definiálom az elkészült szabályrendszert és a felhasználói felületet. 

A kollégiumi – több mint 1500 felhasználói fiókkal rendelkező – címtárat alapként véve 

felépítettem egy minta szabályrendszert és infrastruktúrát, amin elvégezhettem a 

szoftver tesztelését. 

A továbbfejlesztési lehetőségek és az elért eredmények összefoglalása zárja a 

diplomamunkát. 
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2. A címtárak bemutatása 

A számítógépek és az internet elterjedése megnövelte az „adatközpontok” iránti 

igényeket. Az eltérő követelmények miatt két fő típus alakult ki: a relációs adatbázis és 

a címtár. Ebben a fejezetben az utóbbit mutatom be.  

2.1. Alapfogalmak 

Definíció: A címtár egy olyan adatbázis, mely az adatokat hierarchikus, logikus, 

gyorsan és könnyen kereshető struktúrában tárolja [2]. A keresés lehetséges akár név 

alapján (white pages), akár kategóriák közötti böngészéssel (yellow pages). A 

hatékonysága miatt a címtárakat embereken kívül különböző alkalmazások is hasz-

nálhatják, pl. a felhasználók adatinak lekérdezésére. 

A felhasználási terület alapján a következőképpen csoportosíthatjuk őket: 

• Az operációs rendszer céljaira kifejlesztett (például felhasználók 

adatainak tárolása) 

• Alkalmazás specifikus. Ekkor a címtár az alkalmazásba integrált, vagy 

mellé települ, ám más nem használhatja (például a Microsoft Exchange 

régebbi verziói) 

• Cél specifikus. Alkalmazáshoz nincs kötve, viszont csak egy pontosan 

specifikált célra lehet használni. (például az internet alapját képező DNS 

(Domain Name Service – RFC 1034, 1035) rendszer) 

• Általános, szabványokon alapuló. Számos különböző alkalmazás 

igényeit képes kiszolgálni (például az LDAP címtárak) 

2.2. Történelmi áttekintés 

Mind az embereknek, mind az alkalmazásoknak nagy segítséget jelent egy olyan 

hely, mely összegyűjtve, egy helyen képes változatos információkat tárolni. Az 1980-as 

években, a számítástechnika terjedésével egyre több címtár keletkezett, melyek egy-

mástól függetlenek voltak, ráadásul gyakran ugyanazokat az adatokat tartalmazták. Az 

üzemeltetés egyre több erőfeszítést igényelt. Világossá vált, hogy a szétszórt adatokat 

valamilyen módon egységesíteni kell. 
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Az első általános célokra szolgáló címtár az X.500 volt, melyet az ITU 

(International Telecommunication Union) és az ISO (International Organization for 

Standardization) közösen dolgozott ki az 1980-as évek végén [3]. A két szervezet egy 

olyan egységes alkalmazást próbált létrehozni, mely mindkettőjük céljainak megfelel 

(kereshető adatbázis a telefonszámoknak és az X.400 email címeknek, illetve név-

szolgáltatás az OSI (Open Systems Interconnect) alkalmazások számára). Ezért 

nevezték „A címtárnak” („The directory”). 

Az X.500 számos hátránnyal indult. A sikertelen OSI protokollokon alapult, 

melyek már a szabvány megszületésekor háttérbe szorultak a kisebb tudású, ám 

könnyebben megvalósítható TCP/IP miatt. Ráadásul akkoriban a legtöbb számítógép 

egyszerűen nem rendelkezett elég erőforrással a teljes OSI protokoll készlet (stack) 

futtatásához. A DAP (Directory Access Protocol) protokoll nagyon bonyolult lett, nehéz 

és drága volt implementálni. 

A közvetlen DAP elérés helyett létrehoztak egyszerűbb protokollokat, mint 

például a DIXIE (RFC 1249 – Directory Interface to X.500 Implemented Efficiently)  és 

a DAS (RFC 1202 – Directory Assistance Service), majd olyan átjárókat telepítettek, 

melyek képes voltak a két protokoll közötti fordításra. A kliensek pedig közvetlenül 

ezeket használták (2-1. ábra). 

 
2-1. ábra – Az LDAP kezdeti szerepe 

 

A „kerülő utak” annyira népszerűek lettek, hogy 1993-ban az IETF (Internet 

Engineering Task Force) LDAP (RFC 1487 – Lightweight Directory Access Protocol)  

néven szabványosította. Ez a lépés megkérdőjelezte magának az X.500-nak a 

létjogosultságát is. 

A lényegesebb változások: 

• Megőrzi a DAP lényeges funkcióit, a bonyolultakkal és fölöslegesekkel 

nem foglalkozik 
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• Bár a kommunikáció formailag továbbra is ASN.1 (Abstract Syntax 

Notation) struktúrák formájában történik, legtöbbször ez egyszerű 

sztringet (karakterfüzért) jelent 

• Képes közvetlenül a TCP/IP protokoll készletet használni 

• A dokumentáció könnyen elérhető és ingyenes lett 

• Egy egyszerűen használható kliens API (Application Programming 

Interface) is készült hozzá, mely a fejlesztők életét nagyban 

megkönnyítette 

A változtatások jelentős sikert hoztak, egyre több alkalmazás jött létre. 

Hamarosan azt vették észre, hogy a DAP hozzáférések elsöprő része az LDAP felületen 

keresztül történik. Nem meglepő, hogy hamarosan az X.500 elhagyásával létrejött első 

natív LDAP címtár (1995. Michigan Egyetem) (2-2. ábra).  

 
2-2. ábra – Az LDAP egyeduralkodóvá válik 

 

További fejlődést hozott az 1997-ben kiadott LDAPv3 ajánlás: 

• Az UTF-8 (RFC 3629) karakterkészlet segítségével a világ bármely 

nyelvén tárolhatunk adatokat 

• Az SASL (Simple Authentication and Security Layer – RFC 2222) és a 

TLS (Transport Layer Security – RFC 2246) támogatása 

• A különböző utasítások szabványos módon kiterjeszthetőek 

• Le lehet kérdezni a támogatott műveleteket és a használt sémát, így a 

különböző címtárak az eddigieknél könnyebben képesek egymással 

együttműködni 

A változások jelentős piaci sikert eredményeztek. Manapság ha címtárról 

beszélünk, akkor már mindenki szinte automatikusan az LDAPv3-ra gondol. 
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2.3. Tipikus alkalmazási területek 

A legtipikusabb felhasználási terület, amikor valamit keresünk, például egy adott 

személy telefonszámát vagy email címét. Ilyen funkcionalitást találhatunk a levelező 

vagy csoportmunka kliensünkben, vagy akár magában az operációs rendszerben 

(Microsoft Windows, Find). 

A címtár, ha leváltani nem is, de jól ki tudja egészíteni a már létező 

szolgáltatásainkat. Például a vállalati intraneten lévő web szerverünk statikus html 

oldalak helyett innen olvashatja ki és jelenítheti meg a munkatársak különböző adatait. 

Kitűnő választás az azonosítási adatok központi tárolására (jelszavak, X.509 

nyilvános tanúsítványok), mellyel megoldhatjuk a többszörös felhasználói fiókok 

közötti szinkronizációs nehézségeket. A különböző operációs rendszerek saját preferált 

azonosító módjai helyett egy platform független, az alkalmazásokba könnyen 

integrálható megoldást kaptunk. 

Az egyszerű jelszónál továbblépve bonyolultabb információkat is tárolhatunk, 

mint például érdeklődési kör vagy beosztás, mely alapján az alkalmazásokban ettől 

függő tartalmat kínálhatunk (testreszabás központosíthatósága). 

Manapság az egyik legtöbbet használt szolgáltatás az elektronikus levelezés 

(email). A levelezési rendszer menedzselése nagyvállalati környezetben már elég 

bonyolulttá válhat (számos levelezési tartomány, szerver, rengeteg felhasználó, aliasok, 

levelezőlisták, stb.). A címtár segítségével egy helyre csoportosíthatjuk ezeket az 

adatokat, így a beállítások áttekinthetőbbé és konzisztenssé válnak. 

Természetesen a fenti példát általánosítva bármely ezt támogató szolgáltatás 

beállításait tárolhatjuk ily módon. Erre a célra az adatbázisok is teljesen jó megoldást 

nyújtanak. 

 

2.4. Mikor ne használjunk LDAP címtárat? 

Az eddig leírtakból úgy tűnhet, mintha a címtár egyfajta globális csodaszerként 

minden információtárolási probléma megoldására képes lenne. Az alábbiakban ismer-

tetem azokat a területeket, ahol egyáltalán nem, vagy csak korlátokkal alkalmazható. 

Egy LDAP szerver nem szerencsés választás gyakran változó adatok esetén. 

Mivel keresésre és lekérdezésre optimalizált, ezért az írási műveletek aránylag lassúak. 

Maga a protokoll nem képes tranzakciók kezelésére, így a beadott műveletek 
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végrehajtási sorrendje tetszőleges lehet. Ez nehézségeket okozhat még egy egyszerű 

több szálról frissített számláló jellegű alkalmazásnál is. 

A hierarchikus struktúra hasonlít a merevlemezen lévő fájlrendszerre, és képes 

bináris objektumok tárolására, mégsem használható hálózati fájlrendszerként. Kis 

méretű adatok olvasására optimalizált, írni bele csak lassan lehet. Nem rendelkezik 

olyan alapvetően szükséges képességekkel, mint például a többszörös hozzáférés 

korlátozása. Az objektumokat csak egészben képes visszaadni, így lehetetlen lenne a 

megszakadt letöltések folytatása, a fájlok közvetlen vagy részleges használata 

(streaming). 

Az interneten használt DNS rendszer kiváltására is alkalmasnak tűnhet, mivel az 

is hierarchikus és kis méretű adatok olvasására optimalizált. Azonban a DNS-nél 

elengedhetetlen az extrém gyors válaszidő és a megfelelő cache mechanizmus, mivel 

majdnem minden hálózati kapcsolathoz szükség van egy lekérdezésre. Az LDAP 

protokoll nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, azonban a technológia 

tökéletesen alkalmas arra, hogy a DNS szervernek háttér adatbázist (backend) nyújtson. 

A Microsoft Windows Server termékébe integrált DNS szolgáltatás is ezen az elven 

működik. 

Megfelelő termék specifikus kiegészítésekkel szinte bármely feladatra alkal-

massá tehető, de ilyenkor rögtön az adott gyártóhoz kötjük magunkat. Így az 

alkalmazásainkat ehhez a konkrét termékhez, és nem az általános LDAP szabványhoz 

kell hozzáigazítani. 

 

2.5. Kapcsolat a relációs adatbázisokkal 

A relációs adatbázisok a címtárak rokon alkalmazásai, céljuk ugyanaz: 

változatos adatok szabványos, könnyen lekérdezhető tárolása. Számos lényeges 

különbség van közöttük, melyeket az alábbiakban ismertetek. 

A címtárak olvasásra és keresésre optimalizáltak, az írási műveletek lassabbak. 

A címtárban lévő adatok egy fa szerkezetű struktúrában helyezkednek el, 

objektumorientáltak, és egy szabványos (bővíthető) sémához kell igazodniuk. Ez azt 

jelenti, hogy bizonyos attribútumokat kötelező kitöltenünk. Egyes attribútumuknak több 

értéket is adhatunk (multi-value attribute), ez a funkcionalitás relációs környezetben 

közvetlenül nem létezik. 
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Az adatbázisok rendszerint központosítottak, a címtár számos szerveren létezhet 

egyszerre. Ezek lehetnek egymás másolatai (replikák), de hivatkozások (referral) 

segítségével szét is oszthatják az adatok feletti felelősséget. Az adatbázisokkal is 

elérhető elosztott működés, ez azonban nehézkesebb, mivel relációs környezetben az 

adatoknak szigorúan szinkronban kell maradniuk, a címtárkörnyezet azonban meg-

engedi a másolatok közötti apróbb – idővel természetesen megszűnő – különbségeket. 

Az adatbázis fejlett írási funkciókkal rendelkezik, mint például hagyományos és 

elosztott tranzakciók, kizáró zárolások (lock), visszagörgetés (rollback), amikkel a 

címtár nem, még abban az esetben sem, amikor adatbázis alapú motor szolgálja ki (pl. 

IBM Tivoli Directory Server). 

Az LDAP szabvány csak egy viszonylag egyszerű lekérdezéseket lehetővé tevő 

nyelvet specifikál, nem versenyezhet még a szabványos SQL-lel (Structured Query 

Language) sem. Ezzel szemben könnyen használható, a programozást segítő gyártó 

független API-val rendelkezik. Maga az alkalmazás rétegbeli elérési protokoll is 

szabványos, az SQL-re ez csak korlátozottan igaz. Ezek a tulajdonságok különösen 

előnyösek akkor, ha számos különböző szoftverünk van, melyek adatforrásait 

közösítenünk kell. 

Mindkét terméktípus rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Az adott feladat 

ismeretében a mi feladatunk a körültekintő választás a két technológia között. 

 

2.6. Ismertebb termékek 

2.6.1. Microsoft Active Directory 

A Microsoft Corporation a világ egyik legnagyobb szoftvergyártó cége. A 

termékei sokáig saját adatforrásokat használtak (pl. Windows NT, Exchange 5.5). A 

korábban felvetett problémák megoldására a legtisztább megoldást választotta, a cél az 

lett, hogy az alkalmazások egy közös LDAP alapú címtárat használjanak azonosításra, 

felhatalmazásra (authorization) és a beállítások tárolására. Megszületett az Active 

Directory [7]. A Windows 2000 már ezzel a technológiával ellátva került a boltokba, és 

az ezek után megjelenő termékek is erre építettek (pl. Exchange 2000). 

Az Active Directory sokkal több, mint egy egyszerű LDAP címtár, a Microsoft 

számos fejlett képességgel ruházta fel, pl.: 
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• Több szerver esetén bármelyiken lehet módosításokat végezni 

(multimaster replication) 

• Az RFC szerinti sémákat jelentős mértékben kibővítette új 

attribútumokkal és objektumokkal egyaránt, így sokkal több dologra 

lehet használni (igaz kevésbé szabványosan). 

• Teljeskörű integráció a Kerberos protokollal, változatos felhasználói 

azonosítás (LDAP bind, Kerberos, NTLM). 

Az AD-t úgy tervezték, hogy a vállalati infrastruktúra alapja legyen. 

Segítségével egy rendszerbe szervezhetjük a Windows alapú munkaállomásokat, 

szervereket és szolgáltatásokat. 

2.6.2. Microsoft Active Directory / Application Mode 

Bár az egyetlen teljesen integrált vállalati címtár több szempontból ideális cél, 

gyakran nem technikai okok, hanem az emberi hozzáállás miatt nem valósul meg. Az 

embereket, különösen ha vezető pozícióban vannak, nehéz megváltoztatni. 

A rendszergazdák nem szívesen veszik, hogyha a kritikus szolgáltatást nyújtó 

vállalati címtárhoz hozzáférést kell biztosítani a fejlesztőknek, különösen, hogyha széles 

jogkörre vagy sémamódosításra van szükségük. 

Mint már korábban kifejtettem, egy megoldás nem lehet alkalmas minden célra. 

Ezért alkotta meg a Microsoft az Active Directory / Application Mode [8] termékét, 

mely gyakorlatilag egy leegyszerűsített AD, és ez – érdekes módon – számos előnnyel 

jár: 

• Nem az operációs rendszer nevében fut, hanem egyedi rendszer 

felhasználóként 

• Lokálisan futtatható a fejlesztő gépén, mivel Windows XP-re is 

telepíthető 

• Egy gépre több példányban is telepíthető eltérő beállításokkal, akár 

különböző sémával, a menedzsment központosítható 

• Replikáció tetszés szerint be- vagy kikapcsolható 

• Az AD-ből ismert fejlett szolgáltatásokat megtartja a korlátok nélkül 
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Tipikus felhasználási szituációk 

• Egyszerű szerver – Egyedi alkalmazás fejlesztésénél, az adataink 

tárolására egy egyszerű címtárra van szükség, mely fejlett 

szolgáltatásokkal rendelkezik, ugyanakkor könnyen telepíthető. 

• Korábbi címtár lecserélése – Már meglévő egyszerűbb címtárunkat 

szeretnénk migrálni egy fejlettebbe, amihez az Active Directory túl 

bonyolult („ágyúval verébre”) 

• Külső (extranet) szerver – Nem biztos, hogy a külsős felhasználók és a 

partnercégek dolgozóinak adatait a vállalati címtárba érdemes helyezni. 

Ilyenkor jól jöhet az ADAM, mely ideális háttérszolgáltatásokat nyújtó 

címtárszolgáltató (backend) lehet a webszervereink számára. 

2.6.3. OpenLDAP 

Az OpenLDAP [9] a szabad szoftver közösség által készített ingyenesen 

használható LDAP szerver. Gyökerei a Michigan egyetemi első LDAP implementációig 

nyúlnak vissza. A cél egy olyan LDAP szerver létrehozása volt, mely megfelel a 

fejlesztők saját igényeinek, és teljes mértékben betartja a szabványokat, ajánlásokat 

(RFC-ket). 

Gyártó független, nincs semmilyen egyéb termékkel összeintegrálva. Ez előnyt 

jelent, hogyha egy tiszta, sallangoktól mentes implementációra van szükségünk. 

2.6.4. Egyéb 

A fentieken kívül az összes többi nagy IT szoftvergyártó cég is felismerte a 

technológia jelentőségét, használja azt termékeikben, többen saját címtár alkalmazást 

(szervert) is forgalmaznak, pl.: 

• Novell eDirectory 

• IBM Tivoli Directory Server 

• Sun Java System Directory Server 

• Oracle Internet Directory 

• stb. 
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3. Az LDAPv3 ajánlás 

Az ajánlás 8 RFC-ből áll, melyeket a 3377-es [10] fog össze. Ebben a fejezetben 

ismertetem a fontosabbakat, a többiről és az egyéb kiegészítésekről csak egy rövid 

áttekintést adok. 

3.1. Az információs modell 

A címtárban objektumokat tárolunk. Az objektumok lehetnek akár valós életbeli 

(pl. személy), akár virtuális dolgok (pl. levelezési lista) leképezései. A különböző 

tulajdonságokat attribútumokkal írjuk le. Az attribútum egy névből és értékből álló 

páros. Az érték állhat egy (single-value attribute) vagy több bejegyzésből (multi-value 

attribute).  A 3-1. ábrán egy egyszerű felhasználói objektumra láthatunk példát. 

Attribútum neve Attribútum értéke 

cn Nándor Tóth 

sn Tóth 

description megjegyzés 

objectClass top 

objectClass person 

3-1. ábra – Egy felhasználót reprezentáló objektum adatai 

 

Az attribútum értékei különbözőek lehetnek, ezt a szintaxis (syntax) írja le. A 

szintaxis nem csak a típussal (sztring, szám, bináris adat, stb.) foglalkozik, hanem 

szabályokat is definiál, amelyek segítségével műveletek végezhetőek az adott értéken 

(pl. összehasonlítás, rendezés). 

Az objektumokat osztályokhoz rendelhetjük. Az osztályok kötelező és opcio-

nális attribútumokat definiálnak. A kötelező elemekkel a tagoknak rendelkezniük kell, 

az opcionálisokkal nem muszáj, viszont a definiáltakon kívül más attribútumuk nem 

lehet. A csoportok öröklési hierarchiába (3-2. ábra) rendeződnek, minden osztály, 

közvetlenül vagy közvetve a „top”-ból származik. Az osztálytagságot az objectClass 

attribútum jelzi. 
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3-2. ábra – Egyszerű osztályhierarchia 

 

Az osztályok is rendelkeznek típussal: 

Absztrakt (abstract): A osztályhierarchia csúcsa felé helyezkedik el, csak 

gyerekosztályokkal rendelkezik, „levélobjektum” közvetlenül nem tartozik hozzá (pl. 

top). 

Strukturális (structural): A legáltalánosabban használt osztály. Az objektumok 

közvetlenül csak ilyenhez tartozhatnak. 

Kiegészítő (auxilary): Olyan attribútumok definiálására használható, melyek 

nem illeszthetők bele az osztályhierarchiába. Több, közös őssel nem rendelkező 

strukturális osztályhoz tartozó objektumhoz is alkalmazhatjuk. 

Egy objektum tehát számos különböző osztállyal rendelkezhet egyszerre. 

Az ismert osztályokat és attribútumokat a séma írja le, mely publikálásra kerül a 

címtárban, így kliens oldalról felderíthető, lekérdezhető. Korlátozó szerepe is van, csak 

a sémához illeszkedő változtatásokat végezhetünk. Módosításával létrehozhatunk saját 

osztályokat, attribútumokat, így a címtár teljesen testreszabható. 

 

3.2. Logikai felépítés 

Az objektumok egy fa struktúrában helyezkednek el, és egyedi megkülönböztető 

névvel (DN – Distinguished Name) rendelkeznek. 

A DN két részre osztható, az első része egy kiemelt attribútumot tartalmaz, ezt 

nevezzük relatív megkülönböztető névnek (RDN – Relative Distinguished Name), ez 
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különbözteti meg a többi elemtől, mely vele azonos szinten van. A másik részét a szülő 

objektum DN-je adja. 

dc=sch,dc=bme,dc=hu

ou=Szakkollégisták

cn=Nandor 
Toth

ou=Többi kollégista

 
3-3. ábra – Példa logikai felépítésre 

 

A 3-3-as ábrán látható felhasználói objektum teljes neve, DN-je: cn=Nándor 

Tóth, ou=Szakkollégisták, dc=sch, dc=bme, dc=hu. Ebben az esetben az RDN: 

cn=Nándor Tóth. Közvetlen szülője a Szakkollégisták nevű szervezeti egység 

(organizational unit), melynek szülője az sch.bme.hu címmel rendelkező névtér (domain 

component).  

Elvileg bármely elemnek lehetnek gyerekei, azonban vannak hagyományosan 

olyan osztályok, melyek jelentésileg alkalmasabbak erre célra. Például: 

dcObject: A címtár struktúráját hozzáigazíthatjuk a szervezetünk már meglévő 

DNS alapú felosztásához. Az RDN szerepét ilyenkor a dc attribútum látja el. Célszerű a 

címtárunk gyökér objektumának a hozzánk tartozó DNS nevet rendelni, mivel a 

későbbiekben így egyszerűbben kapcsolódhatunk össze más címtárakkal. 

organizationalUnit: A cég szervezeti felépítését tükrözhetjük segítségével (pl. 

marketing, gyártás, stb.). Az RDN szerepét az ou attribútum látja el. 

A logikai felépítés tervezésénél kevés a kötöttség, inkább a szokásjog és a 

konkrét címtáralkalmazás sajátosságai mutatnak irányt. 
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3.3. Fizikai felépítés 

A hierarchikus logikai felépítés miatt a címtárat fel lehet osztani több részre, az 

egyes részek fölötti felügyeletet pedig különböző szerverekre lehet bízni. Az eredeti 

X.500 modellben a felosztást földrajzi hely alapján gondolták hasonlóan a mai DNS 

rendszerhez, de mivel az LDAP címtárak nem alkotnak globális rendszert, a valóságban 

egyéb szempontok alapján történik a partícionálás. Például egy autógyártó cég és a 

beszállítói üzemeltethetnek közös címtárat (extranet modell), ahol az elválasztást a 

céghatárok mentén célszerű végrehajtani. 

Ha a címtáralkalmazáshoz (DSA – Directory System Agent) olyan lekérdezés 

kerül, amely nem az általa felügyelt partícióhoz tartozik, két lehetőség közül választhat: 

• láncolás (chaining – 3-4. ábra): Ő maga lép kapcsolatba a megfelelő 

DSA-val, és végzi el a műveleteket 

 
3-4. ábra – Lekérdezés láncolással  

 

• hivatkozás (referral – 3-5. ábra): Visszaadja a megfelelő DSA címét a 

kliensnek, így annak kell új kapcsolatot kezdeményeznie. 
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3-5. ábra – Lekérdezés hivatkozással 

 

Előbbi esetben a kliens (DUA – Directory User Agent) működése egyszerűbb, a 

második módszernél a terhelés eloszlása egyenletesebbé válhat. 

Egy partícióhoz több szerver is tartozhat, melyek mindegyike tartalmazza az 

összes adatot. Így el tudjuk osztani a terhelést, vagy a központi DSA-tól távoli, lassú 

vonalakkal rendelkező telephelyekre is el tudjuk juttatni a címtárszolgáltatást. A vál-

tozásokat valamilyen módon szinkronizálni kell a szerverek között, ezt a folyamatot 

replikációnak (replication) hívjuk. Lényeges különbség az egyes termékek között, hogy 

a módosítások melyik szerveren hajthatók végre: 

• Csak az egyik, erre a célra kijelölt szerveren (single-master replication) 

• Bármely szerveren (multi-master replication) 

 

3.4. Az ajánlás egyéb részei és a szabványosítás állapota 

Az eddig leírtakon kívül az ajánláshoz tartozik még az elérési protokoll, egy 

X.500 alapú sémadefiníció, az azonosítási módszerek leírása, az objektumok címzési 

módja (URL) és a TLS (Transport Layer Security) implementálása a biztonságosabb 

elérés érdekében. 

A munka ezzel nem állt le. Az IETF több csoportot alakított, melyekben 

folytatódott az új funkciók kidolgozása, dokumentálása. 

A multi-master és single-master replikáció szabványosítására alakult az LDAP 

duplikáció/replikáció/frissítés csoport [11] (ldup). Sajnos konkrét eredményeket nem 

sikerült felmutatniuk, sőt a honlapjuk és a levelezőlistájuk alapján úgy tűnik a munka 
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teljesen leállt. Az eddig elkészült RFC-ket sem valósította meg egyetlen alkalmazás 

sem, a cégek ellenérdekeltek abban, hogy a konkurencia termékei is be tudjanak 

kapcsolódni a replikációs láncba. Érdekes módon a független OpenLDAP címtár is saját 

protokollt használ, így azt gyanítom, hogy az eddigi eredmények minősége vagy iránya 

nem megfelelő. 

Sikeresebb volt az ún. LDAP kiterjesztések csoport [12] (ldapext), mely olyan 

apróbb funkciókkal gazdagítottak minket, mint például a keresések szerver oldali 

rendezése (RFC 2891) vagy a dinamikus szolgáltatások (RFC 2589), melyek 

segítségével korlátozott élettartammal rendelkező ideiglenes objektumokat tárolhatunk. 

2000-ben befejezték a funkciók bővítését és lezárták az ldapext csoportot. 

Megalakult az ún. LDAP felülvizsgáló csoport [13] (ldapbis), melynek a feladata a 8 

központi, magot alkotó RFC finomítása, gondozása és továbbvitele a tervezett szabvány 

(Draft Standard) felé vezető úton, mivel jelenleg „csak” ajánlott szabvány (Proposed 

Standard) állapotban van. A szabványosítási folyamatról bővebben a 2026-os RFC-ben 

olvashatunk. 

A csoport hamarosan elvégzi a feladatát, 2005. decemberében tervezik az 

LDAPv3 RFC-k benyújtását az IESG-hez [14] (The Internet Engineering Steering 

Group), azzal a javaslattal, hogy emeljék tervezett szabvánnyá. 
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4. Identitásmenedzsment egy tipikus nagyvállalatnál 

Identitásmenedzsmentnek nevezzük azt a folyamatot, mely egy komplex 

számítógépes környezetben a felhasználók identitását kezeli. A virtuális identitás részei: 

• A felhasználó azonosítója 

• A személlyel kapcsolatos adatok (név, lakcím, telefonszám, stb.) 

• A használt alkalmazások beállításai (felhasználói profil) 

• Szerepkörök (pl. titkárnő), és egyéb jogosultságok (használhatja x. 

nyomtatót) 

• Azonosításhoz szükséges információ (pl. jelszó) 

Ebben a fejezetben a nagyvállalatok helyzetét vizsgálom, mivel tipikusan 

számokra okoz óriási gondot a terület. 

4.1. Problémák 

Egy nagyvállalat informatikai rendszere folyamatosan fejlődik. Ritkán 

találkozunk olyan céggel, ahol a fejlesztéseket összehangolják. A főbb okok a 

következők: 

• Az egyenrangú üzleti csoportok, divíziók esetén, amíg nem eredményez 

problémát, nincs igény a közös informatikára. A kommunikáció 

nehézkes az ellenérdekelt emberek vagy egyszerűen a földrajzi 

távolságok miatt. 

• A saját megoldás építése mindig sokkal egyszerűbb, mint egy 

összvállalati, ez kisebb költségeket és gyorsabb kivitelezést jelent. 

• A problémák már régóta húzódnak, mindent tegnapra kell megoldani, így 

a biztonság vagy a minőség sokszor a háttérbe kerül. 

• A döntések meghozatalánál másodlagos szempont a meglévő 

informatikai struktúrához illeszthetőség („majd az IT megoldja”). 

• A felvásárlások, cégösszeolvadások csak rontanak a kialakult helyzeten. 

Az eredmény egy kusza, átláthatatlan infrastruktúra, melynek üzemeltetési 

költségei magasak, hatékonysága alacsony.  

Hogyan is néz ki a helyzet egy mai, korszerű környezetben? Milyen előnyt nyújt 

a fejlett identitásmenedzsment? 
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• Az alkalmazottak adatait, szerepköreit és jogait egy pontról lehet 

áttekinteni és módosítani. 

• Egy felhasználó felvétele vagy megszüntetése gyors, egyszerű, 

automatizált folyamat (provisioning). Már az első munkanapon 

dolgozhat, nem kell napokat várnia a különböző hozzáférési 

engedélyekre. 

• A felhasználók csak egy jelszóval (vagy egyéb azonosításra szolgáló 

dologgal) rendelkeznek, és ez minden olyan szolgáltatáshoz érvényes, 

amihez joguk van. 

• A felhasználó közreműködését igénylő azonosítás csak a munkamenet 

kezdetén történik (SSO). 

• Az alkalmazott (amennyiben megengedett) képes a saját adatait 

módosítani, rendszergazdai segítség nélkül jelszót változtatni. 

• Az adminisztrációs feladatokat le lehet osztani alacsonyabb szintekre 

(delegáció) 

• Teljes körű naplózás és auditálás 

Az B2B jellegű e-kereskedelem terjedése további kihívások elé állítja a 

nagyvállalatokat, mivel ehhez össze kell kapcsolódniuk a partner cégek informatikai 

rendszerével. A felhasználók száma drasztikusan kibővül (pl. alkalmazottak, partner 

cégek dolgozói, B2C esetén a vásárlók is), a belsősök és a külsősök közötti határvonal 

elmosódik. Jól működő identitásmenedzsment nélkül belevágni nagy kockázat, ezért 

kerül a terület manapság középpontba. 

 

4.2. Megoldási irányok 

A bonyolult infrastruktúra egyszerűsítésének egyik legtisztább megoldása az, 

hogyha csökkentik a szoftverbeszállítók számát, mivel egy cég termékei egymással 

általában tökéletesen integrálhatóak. Ezért folyamatosan nagy költségvetésű integrációs 

és migrációs projekteket finanszíroznak, azonban általában egyetlen szoftvergyártó 

termékeivel lehetetlen a cég összes tevékenységét lefedni. Végső célként kitűzhető egy 

ehhez hasonló majdnem ideális állapot, azonban technikai (és anyagi) indokok miatt 

általában megvalósíthatatlan. Az összes igényünket nem lehet egy termékcsaláddal 

megoldani. 
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A legnagyobb problémát tehát az egymás mellett létező felhasználói adatbázisok 

jelentik, melyek legfontosabb típusai: 

• Szövegfájl – Általában régebbi alkalmazások használják. Az elérés lassú, 

nehezen menedzselhető külső eszközökkel, a legrosszabb megoldás 

szinte minden szempontból. Egymással inkompatibilis adatforrások 

közötti szinkronizációra azonban manapság is használható. 

• Címtár – A címtárak speciális, hierarchikus szerkezetű adattároló 

alkalmazások, melyek az előre definiált sémához illeszkedő 

objektumokat képes tárolni.  Az 2. fejezetben bővebben esik róluk szó. 

Tipikusan komplexebb alkalmazások (pl. operációs rendszerek, 

elektronikus levelező rendszerek) használják. 

• Relációs adatbázis – A leggyakrabban használt adattárolási mód, 

különösen saját fejlesztésű alkalmazásnál. Kevesebb kötöttséggel 

rendelkezik a címtárnál, egyszerűbb használni. Fő hátránya, hogy nincs 

egységes adminisztrációs felület, minden ezzel kapcsolatos feladatot 

egyedileg kell megvalósítani külön-külön minden adatbázishoz. 

A humán erőforrás (HR) osztály által használt adatbázis nem külön kategória, 

mégis érdemes vele külön foglalkozni, mivel általában ez az a hely, ahonnan hiteles 

információk nyerhetőek a felhasználókkal kapcsolatban. Általában a HR értesül 

elsőként a változásokról (felvétel, előléptetés, elbocsátás), így mindenképpen érdemes 

elgondolkodni, hogy hogyan is kapcsolhatjuk be az identitáskezelő rendszerünkbe. 

Ha már kikerülhetetlen hogy több adatforrásunk legyen, akkor legalább legyenek 

egymással konzisztensek, így jutunk el a leggyakrabban alkalmazott megoldáshoz: a 

szinkronizációhoz. De pontosan hogyan is csináljuk? 

4.2.1. Hagyományos technikák 

4.2.1.1 Manuális 

Általában minden adatforrás rendelkezik valamilyen adminisztrációs felülettel, 

amit egyedileg hozzá alakítottak, és így ez az, amit a legegyszerűbb használni. A 

szinkronizálás munkaigényes, módosításokat csak olyan személy végezhet, akinek 

mindenhova van adminisztrátori joga. Hibát könnyű véteni, keresni viszont nehéz, 

mivel az objektumoknak nincs egységes nézete. 
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4.2.1.2 Saját, egyedi programok, szkriptek 

Amikor az előző módszer már túlzottan munkaigényes, az adminisztrátorok 

hajlamosak saját szinkronizáló szkripteket fejleszteni. Sajnos ez általában több hátrányt, 

mint előnyt eredményez. 

Még bonyolult szkripteket is viszonylag gyorsan lehet fejleszteni, megérteni és 

módosítani általában azonban csak a szerzője képes, akinek távozása után a rendszer – 

immár felügyelet nélkül – tovább üzemel. 

Biztonságilag általában rossz megoldás, gyakran adminisztrátori név és jelszó 

van a szkriptbe ágyazva, vagy minden futtatást kézzel kell elindítani. 

Hibakezelés elmaradhat, így váratlan esemény esetén a program futása 

megszakad inkonzisztens állapotot eredményezve. A szkript nyelv korlátozásai miatt 

esély sincs a korrekt hibakezelésre, részlegesen megvalósítva pedig csak növelheti a 

bajt.  

A skálázhatóság rossz. Ha újabb adatforrásokat kell a rendszerhez csatolni, az a 

teljes újraírást és újratesztelést jelenthet.  

Összefoglalva: a szkript gyorsabb, ám sokkal butább mint az ember, így több 

szempontból ez még a manuálisnál is rosszabb módszer. 

4.2.1.3 Termék specifikus integrációs szolgáltatások 

A fejlettebb alkalmazások készítői néha előre gondolnak bizonyos tipikus 

együttműködtetési helyzetekre, és készítenek ehhez megfelelő szinkronizáló szoftvert 

vagy kiegészítő modult. 

Ezek általában tökéletesen megoldják a gondjainkat abban az esetben, ha a 

vállalatunk infrastruktúrája illeszkedik a fejlesztők elképzeléseihez. Eltérés esetén ez a 

megoldás nehezen alkalmazható, mivel utólagosan általában nem lehet módosítani. Pont 

ezért infrastruktúrát fejleszteni is csak abban az irányban tudunk, amit a termék 

támogat. 

Ezek a szolgáltatások külön kiegészítő termékbe integrálódhatnak, így a 

licenszek plusz költséget jelenthetnek. 
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4.2.2. Fejlett technológiák 

4.2.2.1 Metacímtár  

A különböző címtárakat anyagi és technikai okok miatt gyakran lehetetlen 

összevonni. Az integrációs projektek gyakran évekig futhatnak, és ez idő alatt is 

szükség van magas szintű identitásmenedzsmentre. 

A leggyakrabban használt eszköz a metacímtár, amit tekinthetünk egy újabb 

címtárnak (gyakran az is!), mely integráltan tartalmazza a csatolt adatforrások fontosabb 

információit. Folyamatosan (valós időben vagy periodikusan) figyeli a csatolt 

adatforrásokban történt változásokat, és képes az ennek megfelelő cselekvésre, 

fenntartva a konzisztens állapotot. 

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy képes legyen megállapítani, hogy a 

különböző adatforrásokban mely objektumok jelentik ugyanazt a csoportot vagy 

személyt. Gondos tervezéssel és beállítással egy biztos pontot hozhatunk létre a vállalat 

infrastruktúrájában, mely mindig hiteles és friss információkkal rendelkezik, ráadásul 

ezt képes szinkronizálni is, így megvalósíthatjuk a 4.1 fejezetben leírt célokat. 

 

 
4-1. ábra – Metacímtár logikai felépítése 

  

A metacímtár jelentheti a megoldást akkor, ha több cég szeretne együtt dolgozni. 

Adatbázisába exportálhatjuk a kívánt felhasználókat, csoportokat, majd a szoftver 

biztosítja, hogy az adatok mindig naprakészek legyenek. 
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4-2. ábra – Metacímtár alkalmazása extranet környezetben 

 

A külső partner cégek dolgozóit általában nem jó ötlet felvenni a belső vállalati 

címtárba. Ilyenkor célszerű bevetni a metacímtár technológiát, és az új adatbázisba 

mindkét fél átszinkronizálhatja a szükséges adatokat (4-2. ábra). 

4.2.2.2 Virtuális címtár, címtár bróker  

A címtár bróker egy absztrakciós réteget húz a meglévő adatforrásaink fölé, és 

egy egységes nézetet nyújt LDAP felületen keresztül. Nem csak az adatok lekér-

dezésére, de azok módosítására is képes, amennyiben ezek a kérések egyenesen hozzá 

érkeznek be. A metacímtárral ellentétben nem figyeli a csatolt címtárak változásait, és 

nem épít saját adatbázist, „mindössze” a kéréseket a továbbítja a megfelelő helyekre. 

 

 
4-3. ábra – Címtár bróker logikai felépítése 

 

A nehézségeket elsősorban az jelenti, hogy az LDAP műveleteket át kell 

fordítani és optimalizálni a csatolt adatforrások nyelvére, és biztosítani kell a 

konzisztenciát (egy módosítás vagy mindenhol, vagy sehol ne jusson érvényre). Olyan 
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szűréseket, korlátozásokat is megvalósíthatunk, amiket a csatolt források nem 

támogatnak (pl. bizonyos lekérdezések tiltása a kérés helye (IP címe) alapján). 

A technológia még viszonylag új, de fejlődés előtt áll, mivel olyan információk 

lekérdezésére is alkalmas, melyek valamilyen okból nem közösíthetőek, tárolhatóak egy 

metacímtárban. Másik fő előnye, hogy egyes szituációkban könnyebben alkalmazható, 

mivel ideális esetben a meglévő rendszereken egyáltalán nem kell módosítani. 
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5. A megoldás áttekintése 

Az eddigiekben megismerkedtünk az alapfogalmakkal, a problémakörrel és az 

arra nyújtott megoldási típusokkal. Ebben a fejezetben definiálom a saját 

alkalmazásomat, felvázolom tervezési elveit, szerkezetét és a működésének folyamatát. 

5.1. Célkitűzés 

Célunk egy metacímtár típusú alkalmazás készítése, melynek működése 

egyszerű, ugyanakkor a lényeges funkciókat tartalmazza, így könnyen, gyorsan 

integrálható az infrastruktúrába. Célközönségünk a szervezet rendszergazdái. A 

program tudásának határain belül semmilyen fölösleges korlátozással nem kívánom 

terhelni a felhasználókat, helyette nem hozok döntéseket (linux filozófia).  

Független, nem kiegészítő jellegű termék, így egyetlen címtár meglétét sem 

feltételezhetem. Ebből következik, hogy a metaverzumban (definíció a 4.3 fejezetben) 

lévő közösített adatokat a telepített infrastruktúrától független módon kell tárolnom. 

A működés bemutatásához a Microsoft Active Directory-hoz és a népszerű nyílt 

forráskódú OpenLDAP-hoz kívánok csatoló ügynököt nyújtani. Pontosan definiálok egy 

olyan felületet, amelynek megvalósításával egyszerűen lehet újabb ügynökökkel 

bővíteni a programomat. 

A szinkronizálási folyamat testreszabása érdekében szükség van egy átlátható, 

felhasználó által módosítható szabályrendszerre. A szabályoknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a módosítások (objektum keletkezése, attribútum megváltozása) szabályozható 

módon bekerülhessenek a metaverzumba, és igény esetén továbbgördülhessenek a többi 

kapcsolt adatforráshoz. 

A futás közben számos helyen történhet előre nem várt eseményt, melyeket 

típustól függően le kell kezelni, és/vagy a felhasználó felé jelezni, naplózni. A részletes 

napló könnyebbé teszi a hibák keresését és elhárítását. 

A metaverzum és a beállítások módosításához, az eredmények és a napló 

megtekintéséhez grafikus felhasználói felületet szükséges. 
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5.2. Hasonló termékek 

A metacímtár legközelebbi rokona a címtár, így nem meglepő, hogy a nagy 

címtárgyártók mind forgalmaznak metacímtár alkalmazásokat is.  

A Novell NSure Identity Manager [15] terméke a cég már régóta létező és széles 

körben elfogadott eDirectory címtárát állítja középpontba, a csatolt adatforrások 

számára ez az „etalon”. Ha már rendelkezünk egy eDirectory-n alapuló infra-

struktúrával, akkor jó választás lehet, egyébként nem biztos. 

A Microsoft – mint a világ legnagyobb szoftvergyártó cége – a Zoomit 

felvásárlásával lépett be a piacra, ennek eredménye az Identity Integration Server 2003 

[16]. A Novelltől eltérően a metaverzumot SQL alapokra helyezi, és nem jelöli ki 

önkényesen a saját címtárát középpontnak. 

Egyéb nagyobb termékek: 

• Sun One Meta-Directory 

• IBM Directory Integrator 

Az eddig említett alkalmazások számos fejlesztő sok éves munkájával készültek 

el, a leírásokban rengeteg hasznos tulajdonságról olvashatunk. Felmerül a kérdés, hogy 

miért van szükség egy újabb megoldásra? 

A fő indok: egy méret nem megfelelő mindenkinek. Ezek a termékek 

bonyolultak, a bevezetésük időigényes, költséges, speciális szaktudást igényel. 

Véleményem szerint van igény egy gyorsan üzembe helyezhető, egyszerűbb eszközre, 

mely ugyanakkor képes a lényeges feladatok ellátására. Bár egyelőre Windows .NET 

platformot és Microsoft SQL Servert igényel  futtatáshoz, a tervezéskor figyeltem arra, 

hogy könnyű legyen más adatbázis kezelőkhöz és operációs rendszerekhez illeszteni. Ez 

is előny a többiekhez képest, melyek általában csak egy platformot támogatnak. A nyílt 

forráskód pedig olyan szintű testreszabhatóságot jelent, amivel a zárt forráskódú 

termékek nem vetekedhetnek. 

 

5.3. Felépítés és a főbb tervezői döntések 

Az első döntés a programozási nyelv kiválasztása volt. Úgy vélem 2005-ben – 

ha nincsenek szigorú teljesítménykövetelmények – már ellenjavallt a bizonyított, ám 

elavult C vagy C++ nyelven új projektet kezdeni. Modern programozási nyelvként a 

Java és C# versenyzett. Képességeik nagyjából egyenlők. Közülük az utóbbi került ki 
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győztesen, mivel az Active Directory-t lényegesen könnyebb C#-ban programozni (lásd 

5.5 fejezet). Fejlesztő környezetnek természetesen adódott a hozzá legjobban illeszkedő 

Microsoft Visual Studio.NET 2003. 

A platformfüggetlenségről sem kell lemondanom. A Novell által támogatott 

Mono projekt [17] gyors fejlődési üteme [18] [19] arra enged következtetni, hogy a C#-

ban írt programok már jelenleg is igen kevés munkával portolhatóak Linuxra vagy Mac 

OS X-re, a nem túl távoli jövőben pedig közvetlenül futtatható lesznek. 

A program felépítéséhez a már jól bevált és széles körben alkalmazott 3 rétegű 

modellt követtem (5-1. ábra). 

 
5-1. ábra –Az alkalmazás felépítése 

 

A modell követése számos előnnyel jár. Bár jelenleg csak grafikus felhasználói 

felülettel rendelkezik, kevés munkával készíthető hozzá parancssoros, webes vagy 

Windows háttérszolgáltatás (service) jellegű felület (front-end). Az adatelérés külön 

rétegbe helyezése pedig lehetővé teszi, hogy többféle adatbázis szervert is 

támogathassunk. A munka nagy részét az alkalmazás (üzleti) logikai réteg végzi. 

Egy metacímtár alkalmazásnak rendelkeznie kell metaverzummal, ahol a 

közösített objektumokat tároljuk.  Nehéz döntés, hogy ehhez címtárat vagy adatbázist 

használjunk, a két technológia összehasonlítása a 2.5 alfejezetben található. A mi 

esetünkben az adatbázis mellett döntöttem. A főbb indokok: 

• A felhasználó teljes szabadsága miatt nincs szükségem 

sémakorlátozásokra 

• Csak egy pontról fogják elérni az adatokat, így elég a központosított 

szolgáltatás 
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• A hierarchikus felépítésre bizonyos estekben szükségem van, de ez 

megfelelő táblafelépítéssel is megvalósítható 

A különböző adatbázisszerverek közül a Microsoft SQL Servert választottam a 

fejlesztői és irodai alkalmazásaimmal való széles körű integrációja miatt. Ez nem 

lényeges korlátozás, hiszen az adatelérés külön rétegben van, így a későbbiekben más 

termékeket is támogathatunk. 

Ha már rendelkezünk adatbázissal, logikus lépés, hogy az egyéb beállításokat is 

ott tartsuk. Az adatbázishoz való kapcsolódáshoz szükséges információkat azonban 

továbbra máshol  kell beállítani (jelen esetben szövegfájlban). A szabványos tárolás 

miatt a felhasználók közvetlenül manuálisan, vagy akár programozottan végezhetnek 

módosításokat (pl. egyszerre sok objektum felvétele a metaverzumba nem támogatott 

forrásból). 

 
5-2. ábra – Az alkalmazás logikai réteg felépítése két csatolt adatforrással 

 

Az üzleti rétegben más elemek is vannak a metaverzumon kívül. Itt található a 

(korlátlan számú) konnektor tér, mely a csatolt adatforrásokból (címtárak) készített 

nézet a beállított korlátozások figyelembevételével. Minden szinkronizálási ciklus 

elején törlődik, hogy aztán az adatforrásokkal kapcsolatot tartó ügynökök segítségével 

feltöltődjön. A konnektor terekhez tartoznak a szabályok is (6.2 fejezet). A 5-2. ábra 

egy áttekintő vázlatot tartalmaz az üzleti rétegről két adatforrás esetén. 

Ügynököket az Active Directory és OpenLDAP címtárakhoz készítettem. AD 

esetén az ADSI-t használtam, míg OpenLDAP-hoz a Novell által támogatott C# 

könyvtárat (bővebben a 5.5 fejezetben). 
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5.4. A futási ciklus 

A program elindulásakor a konfigurációs fájlból beolvassa az SQL adatbázishoz 

kapcsolódáshoz szükséges adatokat, majd kapcsolatot teremt vele, és a táblákban lévő 

információk segítségével inicializálja magát: 

• Létrehozza a csatolt címtárak ügynökeit 

• Létrehozza és feltölti a metaverzumot 

• Beállítja a szabályokat a motorban  

• Megjeleníti a felhasználói felületet 

Inicializálás Beállítások 
módosítása

Attribútum áramlási 
szabályok

Szabálykiértékelési 
ciklus

Objektum szabályok

 
5-3. ábra – Egyszerűsített folyamatábra 

 

A felületen kényelmesen módosíthatjuk a beállításokat, szabályokat, erről 

bővebben a 6.4-as fejezetben olvashatunk. A megfelelő menüpont kiválasztásával 

elindíthatjuk a szabálykiértékelési ciklust. 

A ciklus két fő elemből áll, az első az objektumokkal kapcsolatos szabályokat 

futtatja le. Az algoritmus vázlata az 5-4. ábrán látható. A szabályokat a 6.2 fejezetben 

definiálom. 

Sorban végigmegy minden címtár, minden (a beállításoknak megfelelően 

leszűkített) objektumán. Ha illeszkedik rá valamelyik kivétel szabály, akkor megjelöli, 

és a továbbiakban nem foglalkozik vele. 

Ha nem kivétel, akkor megnézi, hogy talál-e párt neki a metaverzumban az 

összekapcsoló szabályok illesztésével. Ha a szabályok csak egy eredményt adnak, akkor 

logikailag összeköti őket. Ha többet, akkor azt a bizonytalanság miatt csak naplózza, és 

az üzemeltetőre bízza, hogy a konfliktust feloldja. 
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Ha egy párt sem talál számára, akkor potenciálisan egy újonnan létrehozott 

objektumot talált, így lefuttatja rajta a felvetítő szabályokat. Ha van illeszkedés, akkor 

létrehozza az objektumot a metaverzumban, és egyben össze is köti őket. 

Ezek után a metaverzum (az aktuális címtárral) nem összekapcsolt objektumait 

megpróbálja levetíteni, azaz a csatolt információforrásban (címtárban) létrehozni. Ha 

sikerül, össze is köti őket. 

 
5-4. ábra – Objektum szabályok 

 

Végül kiértékelődnek az attribútum áramlási szabályok, amik az összekapcsolt 

objektumok között szinkronizálják a megváltozott tulajdonságokat. 

 

5.5. Címtár programozási különbségek 

A Microsoft dokumentációi szerint [20] az általános hiedelmekkel ellentétben az 

Active Directory eléréséhez a szabványos natív LDAP API felületet is lehet használni, 

azonban vannak olyan kibővített szolgáltatások, amiket így nem érünk el, ráadásul 

használata is bonyolultabb. 

A másik megoldás az ADSI  [21] (Active Directory Service Interface), melynek 

a Microsoft azt a szerepet szánta, mint ami az ODBC (Open Database Connectivity) a 

relációs adatbázisoknak. A gyártók ún. szolgáltatókat (providereket) készíthetnek a saját 

címtáralkalmazásaihoz, így a fejlesztőknek csak az ADSI-hoz kell értenie. A 2.5-ös 

verzióhoz a következő szolgáltatók tartoznak: 
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• Windows NT 

• LDAP  

• Novell Netware Directory Services (NDS) 

• Netware 3 

Az elképzeléshez a piac többi szereplője nem csatlakozott, így az ADSI jó 

választás a Microsoft termékekhez, de széles körben nem terjedt el. Ennek elsődleges 

oka az volt, hogy az ADSI a COM technológiára épít, mely csak a Windows platformon 

érhető el. 

A WINNT és az LDAP szolgáltató is használható Active Directory 

menedzselésére. A WINNT-t egyszerűbb használni, sok példa dokumentáció van hozzá, 

ám hiányosságai (csak lapos szerkezet, kevesebb attribútum) miatt az LDAP mellett 

döntöttem [22]. 

A .NET világban az ADSI-hoz menedzselt burkolóosztályokat találhatunk a 

DirectoryServices névtérben, én is ezeket használtam. 

5-5. ábra – Egy új felhasználó hozzáadása (ADSI) 

 

5-6. ábra – Az előbbi felhasználó nevének módosítása (ADSI) 

 

Sajnos az LDAP ADSI szolgáltató nem alkalmas egyéb gyártók címtárainak 

kezelésére, így más megoldás kellett keresnem. A Microsofton kívül a Novell még a C# 

nyelv felkarolója, így nem meglepő, hogy ők is készítettek egy programozást segítő 

könyvtárat [23] a saját eDirectory címtárukhoz. A megoldásuk belül a szabványos 

LDAP API-t használja, így tökéletesen alkalmas az OpenLDAP eléréséhez is. 

A nyílt forráskódú könyvtár működése sokkal közelebb áll a C jellegű LDAP 

API-hoz, mint a Microsoft megoldása, így „fapadosabb”. Jelenleg is fejlesztés alatt van, 

ez sajnos meg is látszik. Használata közben többször találkoztam apróbb, kikerülhető, 

ám bosszantó hibákkal. Ilyen például, hogy a kivételek kezelésénél a hibaüzenetet nem 



38 

lehet közvetlenül a ToString() metódussal szöveggé alakítani. Ezt elég egyszerű lenne 

javítani, de úgy tűnik erre senkinek sem volt szüksége, pedig már a 2.1.2 verziónál tart. 

Olyan érzésem volt, mintha az egész kivételkezelés használható, ám félkész állapotban 

lenne. 

Az utasítások végrehajtása előtt egy kapcsolatot kell felépítenünk a címtárral, 

majd végig ezt használjuk. Az ADSI elegánsabban oldja meg ezt a problémát. Az egyes 

címtár objektumokhoz kell közvetlenül kapcsolódnunk, nem kell törődnünk a kapcsolat 

létrehozásával, lezárásával. Az OpenLDAP mint LDAP szerver működése is sokkal 

kevésbé automatizált. Például egy új objektum felvételénél minden attribútumot nekünk 

kell megadni, míg az AD rengeteget kitölt helyettünk. 

Az 5-5., 5-6. ábrákat az 5-7, 5-8-cal összehasonlítva megfigyelhetjük, hogy 

ugyanazon műveletek elvégzése mennyivel több munkát igényel a Novell könyvtárt 

használva. 

Connection conn = new Connection();
conn.Connect(servername,serverport);
conn.Bind(username,password);
LdapAttributeSet attributeSet = new LdapAttributeSet();
attributeSet.Add(new LdapAttribute("objectClass", "person"));
attributeSet.Add(new LdapAttribute("cn", "Nandor Toth"));
attributeSet.Add(new LdapAttribute("sn", "Toth"));
LdapEntry newEntry = new LdapEntry("cn=Nandor Toth,

+ dc=servername",attributeSet);
conn.Add(newEntry);
conn.Disconnect();

 
5-7. ábra – Egy új felhasználó hozzáadása (Novell) 

 

 
5-8. ábra – Az előbbi felhasználó nevének módosítása (Novell) 

 



39 

6. A gyakorlati megvalósítás 

A megoldás áttekintése után ebben a fejezetben a részletekről lesz szó. 

Ismertetem az adatbázis szerkezetét, definiálom a szabályrendszert és bemutatom a 

felhasználói felületet. Zárásként a kollégiumi címtárt felhasználva egy minta meta-

címtárt építek, ezzel tesztelve a megvalósított alkalmazást. 

6.1. Az adatbázis háttér 

A számos tárolni kívánt információ miatt szükségessé vált egy adatbázis 

tervezése és használata. Terjedelmi okok miatt csak a fontosabb elemeket ismertetem, a 

mellékletben egy áttekintő ábra található a teljes táblaszerkezetről. 

log

PK datetime

type
place
object
description

metaverse

PK mobjectid

depth
parentmobjectid

directories

PK directoryid

U1 directoryname
agenttype

metaverseobjectproperties

PK mobjectpropertyid

FK1,I1 mobjectid
I2 attributename

attributevalue

directoryproperties

PK directorypropertiesid

FK1 directoryid
propertyname
propertyvalue

 
6-1. ábra – Egyszerűsített táblaszerkezet  

 

A directories tábla tárolja a csatolt címtárakkal kapcsolatos fő információkat: 

• directoryid: egyedi azonosító 

• directoryname: név 

• agenttype: típus (jelenleg csak "ActiveDirectory" vagy "OpenLdap") 

A címtárral kapcsolatos egyéb beállításokat a directoryproperties táblában 

találjuk: 

• directorypropertiesid: egyedi azonosító 



40 

• directoryid: melyik címtárra vonatkozik 

• propertyname: beállítás neve (pl. "connectuser" – a csatlakozó 

felhasználó) 

• propertyvalue: beállítás értéke (pl. "Administrator") 

 

A metaverse táblában tárolom a metaverzum objektumait. A struktúra tükrözi a 

faszerkezetet, mely az adatokból egyszerűen helyreállítható. 

• mobjectid: egyedi azonosító 

• depth: milyen mélységben található 

• parentobjectid: az objektum azonosítója, amiből származik 

A 0-ás azonosítót viselő 0. szinten lévő objektum az ún. top, ebből származik az 

összes többi. 

Az egyes objektumok attribútumai a metaverseobjectproperties táblában vannak, 

melynek elemei: 

• mobjectpropertyid: egyedi azonosító 

• mobjectid: melyik objektumról van szó 

• attributename: az attribútum neve (pl. "description") 

• attributevalue: az attribútum értéke (pl. "Tóth Nándor felhasználói 

azonosítója") 

Ezeken kívül még a log táblát érdemes megemlíteni, amiben a futás közben 

történt események találhatóak. 

Az adatbázis valósítja meg azt is, hogy a táblák közötti relációk mentén a 

törlések továbbterjednek (cascade delete). Így például, ha törlünk egy csatolt címtárat, 

akkor a hozzá kapcsoló szabályok is automatikusan törlődnek, anélkül hogy erre külön 

figyelmet kellene fordítanunk. Az egyedi azonosítók kiosztását is az SQL szerverre 

bízom az ún. identity mezők használatával. 

 

6.2. A szabályrendszer 

A szabályok segítségével finoman beállíthatjuk a szinkronizálási ciklust. A 

csatolt címtárak mindegyikére külön szabálykészlet vonatkozik. A legtöbb helyet nem 

muszáj konkrét értékkel kitölteni, a '*' (csillag) szimbólum bármilyen értékre 
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illeszkedik, nevezzük dzsóker karakternek. Egyértelműen jelölni fogom, hogy az adott 

helyen lehet-e dzsókert használni vagy sem. 

A konténerhez (mappához) tartozás vizsgálata úgy történik, hogy megnézzük a 

mappa neve egyezik-e az objektum teljes nevének (DN) hátsó részével. 

A példák nagy része Active Directory környezetből származik, de más címtárak 

esetén is nagyon hasonlóak lennének.  

6.2.1. Kivétel szabályok 

A csatolt címtár beállításainál megadhatunk alap DN-t, attribútumot és osztályt, 

amin kívül a program mást nem is „lát”. Ha ez nem lenne elég, akkor kivétel 

szabályokat definiálhatunk. Az erre illeszkedő objektumok semmilyen módon nem 

vesznek részt a szinkronizációban, nem történik velük semmilyen változás. 

Formátum: 

• Címtár objektum konténere (*) 

• Címtár objektum osztálya (*) 

• Attribútum neve (*) 

• Attribútum értéke (*) 

Példák: 

Az administrator felhasználó: *,*, name,Administrator 

A marketing osztály: /ou=marketing,dc=cegnev,dc=hu/,*,*,* 

6.2.2. Összekapcsoló szabályok 

A címtárban lévő objektumokat segítségükkel tudjuk logikailag összekapcsolni a 

metaverzumban lévőkkel. 

Formátum: 

• Címtár objektum osztálya (*) 

• Címtár objektum attribútumának neve (nem lehet *) 

• Metaverzum objektum osztálya (*) 

• Metaverzum objektum attribútumának neve (nem lehet *) 

Példa: 

A címtárban lévő posixAccount osztályú objektum cn attribútuma megegyezik a 

metaverzum user osztályú objektumának fullName attribútumával: 

posixAccount, cn, user, fullName 
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6.2.3. Vetítő szabályok 

Feladatuk, hogy az egyik oldalon már létező objektumot a másik oldalon is 

létrehozzák, "címtár  metaverzum" iránynál felvetítésről, "címtár  metaverzum" 

iránynál levetítésről beszélünk. 

Formátum: 

• Címtár objektum konténere (*) 

• Címtár objektum osztálya (felvetítésnél lehet *) 

• Vetítés iránya (-> vagy <-) 

• Metaverzum objektum konténere (*) 

• Metaverzum objektum osztálya (levetítésnél lehet *) 

• Névadó attribútum (nem lehet *) 

• Alapértelmezett attribútumok neve (nem lehet *) és értéke (*)  

A névadó attribútum neve és értéke adja az új objektum RDN-jét. Elméletileg e 

szabályok csak magukra az objektumokra vonatkoznak, az attribútumokkal való törődés 

nem feladatuk. A címtár sémája előírhat azonban kötelező attribútumokat, melyekkel az 

objektumnak már születéskor rendelkeznie kell. Ezért az alapértelmezett attribútumokat 

az új objektum azonnal megkapja, ha az objektum, amiből vetítünk rendelkezik vele 

akkor az övét, ha nem, akkor a szabályban definiált értéket. 

Példa: A címtár ou=2003,dc=sch,dc=bme,dc=hu konténerben lévő 

inetOrgPerson objektumot felvetítjük a metaverzum SCH2003 mappájába user 

objektumként. Alapértelmezett attribútumot nem kell megadnunk, mivel a 

metaverzumnak nincs korlátozó sémája: 

/ou=2003,dc=sch,dc=bme,dc=hu/,inetOrgPerson,->,SCH2003,user,cn 

6.2.4. Attribútum áramlási szabályok 

Az áramlás csak a logikailag összekötött objektumok között valósul meg. 

Formátum: 

• Címtár objektum osztálya (*) 

• Címtár objektum attribútumának neve (nem lehet *) 

• Áramlás iránya (-> vagy <-) 

• Metaverzum objektum osztálya (*) 

• Metaverzum objektum attribútumának neve (nem lehet *) 
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Példa: 

A címtár összes objektumának telephoneNumber attribútumát szeretnénk 

átáramoltatni a metaverzum user objektumainak telefonszám attribútumához. 

*,telephoneNumber,->,user,telefonszám 

 

6.3. Hibakezelés, naplózás 

A normálistól eltérő működés kezelésére a modern programozási nyelvek a 

kivételek fogalmát vezették be. Hiba esetén a függvények kivételt „dobnak”, melyeket a 

mi feladatunk „elkapni” és lekezelni. A C# környezetben a kivételek objektumként 

testesülnek meg, és hierarchiát alkotnak az Exception ősosztállyal. 

A kivételkezelés legfontosabb, és nagyon nehezen eldönthető problémája, hogy 

mely hibákat a program melyik szintjén kezeljük le. Ha engedjük a kivételt túlzottan 

„fölfelé szivárogni”, akkor a feladat jóval nagyobb része fog meghiúsulni, mint indokolt 

lenne. Minden hibát viszont nem lehet közvetlenül a hibázó függvénynél lekezelni, nem 

folytathatjuk úgy, mintha semmi nem történt volna. A másik lényeges kérdés a válasz 

típusa, azaz mit tegyünk, ha bekövetkezett a baj? 

Programomhoz egy egyszerű, ám hatékony stratégiát választottam. Az 

inicializálás során fellépő hibákat általában komolynak veszem, mely veszélyezteti a 

program teljes működését, így azt naplózza (ha tudja), majd a futást megszakítva kilép. 

Természetesen egyes esetekben ennél enyhébb intézkedés is elég: például, ha valamely 

címtárhoz nem sikerül kapcsolódni, akkor elég azt a címtárat ideiglenesen letiltani. 

A szabálykiértékelési szakaszban fellépő hibák során feltételezem, hogy csak az 

adott szabály adott objektumra alkalmazásával van gond (bővebben a tipikus 

problémákról a 6.6 Tapasztalatok fejezetben), és folytatom a következő objektummal, 

illetve szabállyal. 

A legtöbb váratlan eseménnyel programon belül nem lehet sok mindent kezdeni, 

így a legjobb megoldás amit választhatunk a naplózás. A C# szerencsére ezt hatékonyan 

segíti a beépített Trace osztály segítségével. Megvalósítottam két ún. TraceListener-t, 

tehát naplóüzenetekre figyelő osztályt. Az egyik az SQL szerver log táblájába írja az 

eseményeket, a másik a felhasználói felület opcionálisan előhozható „debug” ablakába, 

ahol valós időben figyelemmel kísérhetjük. Természetesen nem csak a hibákat, hanem 

több fontossági szinten sok eseményt naplózok. Az SQL-ben tárolás számos előnnyel 

jár: egyszerűen, szabványosan elérhető, akár az alkalmazáson kívülről is, bármely 
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szempont alapján könnyű rendezni, szűrni, erre a grafikus felületen is biztosítok 

lehetőséget. 

Ide kapcsolódik még a konzisztencia kérdésköre. Problémát okoz-e, ha a 

program futása hirtelen megszakad (pl. hardverhiba), vagy a használt infrastruktúra 

(SQL szerver, címtárak) valamely elemével megszűnik a kapcsolat? Az írás műveletek 

objektumonként történnek, így komoly gondot egyik esemény sem okoz, a legrosszabb 

esetben nagyszámú naplóbejegyzés keletkezik, és a működés erősen lelassulhat. Persze 

ilyenkor nagyon valószínű, hogy a szabály kiértékelési ciklus nem hozza meg az elvárt 

eredményt, de adat nem sérül meg, az infrastruktúra helyreállítása után folytathatjuk a 

munkát. 

 

6.4. A felhasználói felület 

A felhasználói felület megalkotásához a C# Winforms [26] könyvtárát 

használtam. A számos előre elkészített fejlett elemen (pl. TreeView, DataGrid) kívül 

további előnye még, hogy külalakban és funkcionalitásban hasonló webes felületet 

alakítható ki a rokon ASP.NET Web Forms [27] könyvtár segítségével. 

A bal felső sarokban (6-2. ábra) található a főmenü, melyben a következő 

elemeket találjuk: 

• Debug mód be- kikapcsolása. Debug módban a program alján egy kis 

ablak jelenik meg, ahol valós időben megjelennek a naplózott 

információk. Az adatrácsokban is sokkal több információt találunk (pl. 

SQL azonosító mezők). 

• Az összes beállítás újratöltése – gyakorlatilag mintha újraindítanánk a 

programot, csak gyorsabb 

• A szinkronizálási ciklus elindítása 

• A szinkronizálási ciklus leállítása 

• Névjegy (Verziószám információk) 

• Kilépés 

Szerkezetileg 3 fő részt különböztethetünk meg, ezeket külön „fülekre” 

helyeztem. 
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6.4.1. A metaverzum fül 

A képernyő bal oldalán egy fa struktúrába szervezve a metaverzumot találjuk. 

Ha bal kattintással kiválasztunk egy elemet, akkor annak a tulajdonságai megjelennek a 

jobb oldalon lévő adatrácsban, és szerkeszthetjük őket. A jobb kattintással az egész 

programban mindenhol egy környezet érzékeny menüt hozhatunk elő. A metaverzum 

fülön e segítségével új mappát vagy objektumot adhatunk hozzá, vagy egy már létezőt 

törölhetünk. 

 
6-2. ábra – A metaverzum fül debug módban 

 

6.4.2. A címtárak fül 

A képernyő bal oldalán találjuk a beállított csatolt információforrásokat 

(címtárakat). Piros szín figyelmeztet a sikertelen kapcsolódásokra (rossz jelszó, hálózati 

hiba, stb.). A névre kattintva változtathatunk a címtár beállításain (bővebben ezekről a 

mellékletben). 

A név melletti "+" ikonra kattintva egy fa struktúrát lehet „kinyitni”, és csak 

olvasható módon böngészhetünk a címtár objektumai között. Csak a beállításoknak 

megfelelően szűkített (lásd Melléklet) objektumokat és attribútumokat látjuk! 

A szabályok szerkesztése is ezen a fülön történik. Előbb egy címtárat kell 

kiválasztanunk, majd nyomjuk meg a kívánt típusú szabályhoz tartozó gombot! 
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6-3. ábra – A címtárak fül 

 

A környezet érzékeny menüben tudunk új címtárat hozzáadni, engedélyezni, 

törölni vagy tiltani. 

6.4.3. Az események fül 

Itt található a program működésével kapcsolatos eseményeket tartalmazó 

adatrács. Bármely paraméter alapján rendezhetjük, sőt a fontosság (Hiba, 

Figyelmeztetés, Információ, Debug) alapján szűrhetjük is a listát. 

 
6-4. ábra – Az események fül 



47 

6.4.4. Forms hiányosságok 

A  Windows Forms több apróbb hibájával találkoztam fejlesztés közben, melyek 

a .NET környezet következő verzióban ki lesznek ugyan javítva, de jelenleg még 

bosszúságot okozhatnak. 

A jobb egérgomb megnyomásakor megjelenő környezet érzékeny menünél az 

egérkattintás esemény bekövetkezése pillanatában még nem áll rendelkezésre az egér 

pozíciójának jelenlegi helyzete. Így az egérkattintás előtt kijelölt elemhez tartozó menü 

jelenik meg. Ezt a problémát úgy elkerülhetjük el, ha mindig csak a kiválasztott elem 

fölött nyomjuk meg a jobb egérgombot. 

A faszerkezetben, ha kiválasztunk egy elemet, az AfterSelect nevű esemény nem 

következik be, ha ugyanez az elem már eddig is ki volt választva. Ez akkor jelent 

problémát, ha például kiválasztunk egy címtárat, majd rákattintunk egy szabályra, majd 

újra a címtárra. Egy viszonylag bonyolult, időzítőkön alapuló trükköt használva [28] 

kikerülhetjük a problémát. 

Ha új sort veszünk fel az adatrácsba meghívódik a RowChanged esemény. 

Azonban ekkor a táblában még nincs benne az új sor [29] ! Így a módosítások csak 

akkor íródnak vissza az SQL adatbázisba, hogyha valamely egyéb elemet is 

módosítunk. Ezt úgy kerültem ki, hogy a környezet érzékeny menübe helyeztem egy 

Frissítés menüpontot, mely megnyomásakor megbízhatóan végrehajtja az adatbázis 

módosítását. 

Tervezési hiányosság, és sajnos egyelőre nincs megoldás arra sem, hogy az SQL 

adatbázis értesítse a programot, ha a már lekért adattábla módosult. Ezért például, ha a 

legfrissebb eseményeket szeretnénk megnézni, akkor manuálisan frissítenünk kell a 

táblát a környezet érzékeny menü megfelelő elemének kiválasztásával. 

 

6.5. Mérési eredmények 

A tesztek elvégzéséhez a következő címtárakat használtam fel: 

• TesztOpenLdap – Debian Linux (Sarge, 2.4.27-es kernel, Openldap 

2.1.30) (168 MB RAM – virtuális gép)  

• TesztAD – Windows 2003 Server (208 MB RAM – virtuális gép) 

• SchAD – a kollégiumi AD alapú címtára 



48 

A virtuális gépeket és a programomat a saját munkaállomásomon futtattam (1 

GB RAM, 1600Mhz CPU). Sajnos a pontos mérést lehetetlenné tette, hogy a virtuális 

gépek fizikailag egy gépen osztoznak, illetve az, hogy a kollégiumi infrastruktúrát 

rajtam kívül még mások is használják. 

A teszteket többször elvégeztem nem terhelt időpontokban (délelőtt). Az 

eredmények átlagok, amik jól tükrözik a szoftver jelenlegi teljesítményét. Az SQL 

naplózást is kikapcsoltam, hogy a sok alacsony szintű (debug) üzenet ne befolyásolja az 

eredményeket. 

Célom az volt, hogy a Windows alapú forrásból 1000 felhasználói objektumot 

átszinkronizáljak a teszt céljára létrehozott Linux alapú címtárba, és a 

szabálykiértékelési ciklus egyes elemeinek teljesítményét külön-külön lemérhessem. E 

cél eléréséhez a következő szabályokat állítottam fel: 

SchAd: 

Kivétel szabályok: 

Címtár konténer: *, Címtár osztály: *, Attribútum neve: cn, Értéke: nug 

A saját felhasználómat nem szeretnénk másolni. 

Összekapcsoló szabályok: 

Címtár osztály: *, Címtár attribútum neve: cn, Metaverzum osztály: *, 

metaverzum attribútum neve: cn 

A cn attribútumban tároljuk a felhasználó azonosítóját, ez egyedi, így alkalmas 

az objektumok összekapcsolására. 

Vetítő szabályok: 

Címtár osztály: user, Címtár konténer: *, Irány: ->, Metaverzum osztály: user, 

Névadó attribútum: cn, Alapértelmezett attribútumok: cn *, displayname *, name * 

E szabály segítségével az objektumokat „felvetítjük” a metaverzumba. 

Attribútum áramlási szabályok: 

Címtár osztály: *, Címtár attribútum: description, Irány: ->, Metaverzum 

osztály: *, Metaverzum attribútum: roomNumber 

A description mezőben tároljuk a kollégista szobaszámát, a metaverzumban 

nincs séma, így ezt egy alkalmasabb nevű mezőbe másolhatjuk. 

A többi címtárat letiltottam, hogy az első futás alkalmával a metaverzum 

feltöltésének sebességét vizsgálhattam.  
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Ciklus elem neve Végrehajtási idő 

A metaverzum beolvasása 0 másodperc 

A címtár beolvasása 2.7 másodperc 

Az objektum szabályok (vetítés) kiértékelése 1 perc 13 másodperc 

Az attribútum szabályok kiértékelése 1 perc 11 másodperc 

Összesen 2 perc 28 másodperc 

6-5. ábra – Mérések az 1. futási ciklus alatt 

 

A 6-5. ábrán látható eredményeket nem túl gyorsnak, de megfelelőnek ítélem, 

mivel itt nincsenek szigorú teljesítmény követelmények, ráadásul egyszerre 1000 új 

felhasználó megjelenése sem túlzottan valószínű. 

A beállításokon nem változtatva újra lefuttattam a kiértékelési ciklust. 

Ciklus elem neve Végrehajtási idő 

A metaverzum beolvasása 4.1 másodperc 

A címtár beolvasása 2.7 másodperc 

Az objektum szabályok kiértékelése 12 másodperc 

Az attribútum szabályok kiértékelése 3 másodperc 

Összesen 21 másodperc 

6-6. ábra – Mérések a 2. futási ciklus alatt 

 

A 6-6. ábrán látható adatokból több érdekes adat kiderül. Láthatjuk, hogy az 

LDAP címtárból még hálózaton keresztül is sokkal gyorsabban lehet ugyanazokat az 

adatokat kiolvasni, mint a helyileg futó SQL adatbázisból. 

Az egész ciklus ideje hetedére csökkent. Az objektum szabályoknál a vetítés 

helyett az összekapcsoló szabályok domináltak. Az attribútum szabályok miatt kevés 

objektumot kellett módosítani. Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a 

szabálykiértékelési motor számottevően nem lassítja a ciklust, az idő nagy része az 

objektumok létrehozására vagy módosítására megy el. 

Ezek után letiltottam a kollégiumi címtárat (SchAd), és engedélyeztem a saját 

linuxos címtáramat (TesztOpenLdap) a következő szabályokkal: 
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Összekapcsoló szabályok: 

Címtár osztály: *, Címtár attribútum neve: cn, Metaverzum osztály: *, 

metaverzum attribútum neve: cn 

Vetítő szabályok: 

Címtár osztály: person, Címtár konténer: ou=sch,dc=teszt,dc=private, Irány: <-, 

Metaverzum osztály: user, Metaverzum konténer: top Névadó attribútum: cn, 

Alapértelmezett attribútumok: cn *, sn -- 

E szabályok segítségével az objektumokat „levetítjük” a címtárba. A person 

osztályú objektumnál kötelező mező az sn (vezetéknév), azonban sajnos a forrás 

címtárba ez nincs elkülönítve, ezért mindenhova az '--' értéket adom meg. 

Attribútum áramlási szabályok: 

Címtár osztály: *, Címtár attribútum: description, Irány: <-, Metaverzum 

osztály: user, Metaverzum attribútum: roomNumber 

A szobaszám visszakerül a description mezőbe. 

A 6-7. ábrán látjuk a mérési eredményeket. 

Ciklus elem neve Végrehajtási idő 

A metaverzum beolvasása 4.1 másodperc 

A címtár beolvasása 3.3 másodperc 

Az objektum szabályok (vetítés) kiértékelése 1 perc 14 másodperc 

Az attribútum szabályok kiértékelése 2 perc 20 másodperc 

Összesen 3 perc 31 másodperc 

6-7. ábra – Mérések a 3. futási ciklus alatt 

A „levetítés” 1 perccel több időt vett igénybe, mint a „felvetítés”, ezt az LDAP 

viszonylag lassabb írási paramétereivel és a virtuális gépek kisebb teljesítményével 

magyarázhatjuk. 

A beállításokon nem változtatva újra lefuttattam a kiértékelési ciklust. 

Ciklus elem neve Végrehajtási idő 

A metaverzum beolvasása 4.1 másodperc 

A címtár beolvasása 3.3 másodperc 

Az objektum szabályok kiértékelése 15  másodperc 

Az attribútum szabályok kiértékelése 3 másodperc 

Összesen 26 másodperc 

6-8. ábra – Mérések a 4. futási ciklus alatt 
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A 6-8. ábra teljesen hasonló eredményeket mutat, mint amit 6-6. ábrán már 

láthattunk. Ebből az következik, hogy az Active Directory és az OpenLDAP között 

olvasás esetén nincs lényeges teljesítménybeli különbség. 

 

6.6. Tapasztalatok 

Az alkalmazás megvalósítása során az egyik cél az volt, hogy a felhasználónak 

maximális szabadságot adjunk, helyette ne hozzunk döntéseket. Ebből következik, hogy 

több dologra neki kell vigyáznia. A metaverzumnak nincs sémája, így ott akármilyen 

nevű attribútumot létre lehet hozni, és bármelyik lehet többes értékű (multi-value). A 

csatolt címtárakban viszont ezt a tulajdonságot a séma szigorúan szabályozza. Nekünk 

kell figyelni arra, hogy egyes értékes helyre ne szinkronizáljunk több értéket. 

Figyelni kell a szűkítő paraméterekre, az összes olyat meg kell adni, amire 

hivatkozunk a szabályainkban, mivel ezeken kívül a program mást nem „lát”. 

A vetített objektumok automatikusan összekapcsolódnak létrehozás után, 

viszont ez a következő ciklusra már nem marad meg. Ezért figyeljünk arra, hogy a 

vetített objektumokhoz megfelelő összekapcsoló szabályok tartozzanak, különben a 

következő futásnál újra bekövetkezik a vetítés, ami már természetesen sikertelen lesz. A 

metaverzum ugyan nagyon rugalmas, de két ugyanolyan nevű objektum nem létezhet 

egyszerre. 

A Forms hiányosságok alfejezetben (6.4.4) leírt problémák miatt a felhasználói 

felület nem teljesen intuitív. Különösen zavaró az, hogy az új szabályok beírása után (ha 

mást nem módosítunk) nekünk kell kiválasztani a Frissítés gombot, magától nem 

történik meg. 
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7. Továbbfejlesztési lehetőségek 

Természetesen az elkészült megoldás nem vetekedhet a neves gyártók 

termékeinek képességeivel. A két LDAP alapú ügynök éles környezetben biztosan 

kevés, bár az OpenLdap ügynök képes akármelyik más szabványos LDAP alapú 

címtárhoz kapcsolódni (pl. Novell eDirectory). Az ügynökök listáját bővíteni kellene 

nem címtár alapú operációs rendszerek, levelezőrendszerek (pl. Lotus Notes, Microsoft 

Exchange), vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP), adatbázisok (pl. Oracle, IBM DB2) 

és fájl alapú információforrások (LDIF, DSML, CSV) támogatásával. Azonban meg-

valósított két ügynök is alkalmas a szoftver életképességének bizonyítására. 

Adatbázis kezelőként nem mindenhol használják a Microsoft SQL Servert, az 

adatelérési réteg bővítésével támogatni kellene az elterjedtebb adatbázisokat (MySQL, 

Oracle, stb.) 

Készíthetnénk konzolos, web alapú vagy Windows szolgáltatás típusú felületet 

(frontend) is, amik közül a rendszergazda szabadon választhat. Amennyiben több 

felületről egyszerre vezérelhetjük az alkalmazásunkat, összeütközések léphetnek fel, 

melyeket megfelelően le kell kezelnünk. Ebben az esetben célszerű lehet az egész 

felépítés kliens-szerver típusú átalakítása. 

Logikus továbbfejlesztési lépés a konnektor tér állapotának, illetve a meta-

verzum kapcsolatainak megőrzése a szinkronizálási ciklusok között. Ezzel lehetővé 

válna olyan extra információk megszerzése, mint a csatolt címtár változásai a legutóbbi 

futási ciklus óta. Új szabálytípusokat is definiálhatnánk, melyek pl. azt szabályozzák, 

hogy ha egy elemet törölnek a csatolt adatforrásból, akkor a törlés továbbterjedjen-e a 

hozzákapcsolt metaverzum objektumokra. 

Ha állapotot vezetünk be, akkor sokkal komolyabb kivételkezelésre lenne 

szükség. Váratlan leállás (pl. hardverhiba) esetén hibás állapotban maradhat a konnektor 

tér, így a legközelebbi futásnál az eddig tökéletesen működő szabályaink nem várt 

eredményt hozhatnak. 

A teljes körű testreszabhatóság érdekében a szabályok fölé egy magasabb réteget 

kell húznunk, hogy a felhasználó modulárisan bővíthesse őket saját, egyedi sza-

bálytípusaival. Ezzel együtt lehetőséget kell adnunk arra, hogy a meglévő szabály-
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típusokhoz (összekapcsoló, vetítő, stb.) könnyen lehessen kibővített funkcionalitású 

szabályokat írni. 

A felhasználói felületet is át kellene alakítani, hogy az egyedi szabályok külön 

programozás nélkül megjelenjenek, így egyszerűen alkalmazhatjuk őket. Kisebb ám 

annál hasznosabb bővítés lehetne varázslók létrehozása, amik segítségével a 

tájékozatlanabb felhasználók is használatba tudják venni a programot. 

Az olyan tulajdonságokat, melyek összevonva egy attribútumban szerepelnek 

(pl. AD esetén a jelszó lejárt-e, az azonosító le van-e tiltva), szét lehetne bontani 

virtuális attribútumokra, így külön-külön kezelhetnénk őket. 

A jelszavak szinkronizálása is kiemelten nehéz problémakör, mivel az 

adatforrások különböző kódolással, gyakran csak írhatóan tárolják. Bizonyos esetekben 

(pl. Active Directory esetén) olyan aktív komponensekre van szükség, amik beépülve az 

információforrásba a jelszavakat még azelőtt elkapják és továbbadják, mielőtt azok 

titkosítottan örökre eltűnnek a metacímtár elől. 
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8. Összefoglalás 

Úgy érzem diplomamunkámmal sikerült a kiírt feladatokat teljesítenem. 

Az elméleti bevezetőben bemutattam a címtárakat általánosan, majd korunk 

legelterjedtebb szabványát az LDAP-ot. Felvázoltam az információmenedzsment 

problémakört és a megoldási lehetőségeket. 

Áttekintettem a forgalomban lévő metacímtár termékeket, és egy jelenleg üres 

piaci rés észrevétele után definiáltam a saját megoldásom céljait: hatékonyság, 

egyszerűség, testreszabhatóság, bővíthetőség. Dokumentáltam a főbb tervezői 

döntéseket, a felépítést és az apróbb részleteket is, mint például az adatbázis háttér vagy 

a hibakezelés. 

A kollégiumi infrastruktúrát felhasználva elvégeztem az elkészült szoftver 

tesztelését. A mérési eredmények ismeretében kijelenthetem, hogy hatékony, a 

mindennapokban jól használható alkalmazás készült. 
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Mellékletek 

A CD tartalma és a telepítés menete 

A diplomához tartozó CD melléklet a következő könyvtárakat tartalmazza: 

• Ezen dokumentumot Microsoft Word 2003 és Adobe PDF formátumban 

(/Diplomaterv) 

• Az irodalomjegyzékben szereplő dokumentumok letöltött változatát 

(/Egyéb dokumentumok) 

• A programom forráskódját (/Forráskód) 

• A telepítéshez szükséges fájlokat (/Telepítéshez) 

• A programom lefordított, futtatható állományait (/OpenMetaDirectory) 

 

A program futtatásához az alábbi lépéseket szükségesek: 

• A .NET Framework 1.1 (/Telepítéshez/dotnetframework1.1_hu.exe) és a 

Service Pack 1 (/Telepítéshez/dotnetframeworkSP1_hu.exe) telepítése 

• Az OpenMetaDirectory könyvtárban található fájlok átmásolása a 

merevlemez tetszőleges könyvtárába 

• Az SQL Serveren a megfelelő adatbázisok létrehozása az 

openmetadirectory.sql szkript segítségével 

• Az openmetadirectory.config fájlba az SQL adatbázishoz szükséges 

„connection string” beállítása 

• Az openmetadirectory.exe fájl futtatásával indítható a program 
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Az AD és az OpenLDAP sémájának összehasonlítása 

 

Név RFC 

száma 

Win 

2000 

Win 2003 OpenLDAP 

2.2 

megjegyzés, osztály 

típusa 

person 2256 igen igen igen egy személy 

egyszerűbb leírása 

(strukturális) 

organizational

Person 

2256 igen igen igen egy szervezethez 

tartozó személy 

(strukturális) 

inetOrgPerson 2798 nem igen igen internet/intranet 

környezethez tartozó 

felhasználó 

(strukturális) 

user nincs igen igen 

(bővítve) 

nem felhasználó Active 

Directory 

környezetben 

(strukturális) 

posixAccount 2307 nem nem igen felhasználó linux 

környezetben 

(kiegészítő) 

 

1. ábra – A fontosabb felhasználó objektumok 

 

Ha egy tipikus Windows és Linux környezet felhasználói objektumát szeretnénk 

összehasonlítani, akkor nehézséget elsősorban a tipikus definiálása jelenti. A Windows 

2003 user osztályának már kompatibilis az inetOrgPerson-t definiáló RFC-vel, és 

integráltan tartalmazza az összes domain alapú szolgáltatás által igényelt információt. 

Linux alatt a posixAccount osztályt testesít meg egy felhasználót, azonban 

ennek meglehetősen kevés attribútuma van. Szerencse, hogy a típusa kiegészítő, így 

egyszerűen „összekombinálhatjuk” az inetOrgPerson osztállyal. Az egyes alkalmazások 

– mint például a Samba – saját kiegészítő osztályokat (sambaAccount) definiálnak. 
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2. ábra – Osztályhierarchia OpenLDAP környezetben 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az LDAP címtárak sémái bővíthetőek (sőt 

OpenLDAP esetén a beépített osztályok is újradefiniálhatóak), így bármit létre-

hozhatunk, azonban az egyedi osztályokat az alkalmazások nagy valószínűséggel nem 

támogatják. 

Ha különböző címtárak között szeretnénk szinkronizálni, akkor elengedhetetlen 

az attribútumok pontos ismerete, sokszor akadhatunk apróbb, bosszantó különbségekre. 

A 12-3. ábrán egy táblázat található, amiben a fontosakat vagy érdekesebbeket 

hasonlítom össze AD és OpenLDAP címtárak esetén. Nem célom a teljes leírás, hiszen 

pl. Active Directoryban egy user osztályú objektum több, mint 250 különböző 

attribútummal is rendelkezhet! 
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Attribútum 

neve 

user osztály 

(Windows 

2003) 

posixAccount 

+ 

inetOrgPerson 

(OpenLDAP) 

mire 

használható

megjegyzés 

cn van van felhasználó 

neve 

W2003 esetén az 

account neve 

description van van leírás W2003 esetén csak 

egy értéke lehet, bár 

a séma szerint 

többesérték is 

lehetséges 

homeDirectory van van home 

könyvtár 

elérési útja 

 

userPassword van van jelszó W2003 esetén csak 

írható 

uid van van account 

neve  

W2003 nem 

használja, így 

felületről nem 

módosítható 

uidNumber van nincs account 

száma 

 

lastLogoff nincs van kijelentkezés 

időpontja 

 

... ... ... ... ... 

 

3. ábra – Példa attribútumok 
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Az adatbázis táblái 
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A csatolt címtárak lehetséges beállításai 

 

Beállítás neve Leírás 

connecthost A címtár elérési útja vagy ip címe 

connectuser A csatlakozáshoz használt felhasználói 

azonosító neve  

connectpassword Az előbbi azonosítóhoz tartozó jelszó 

basedn Csak a megadott DN „alatti” objektumokat 

vesszük figyelembe. (Több is lehet) 

baseattribute Csak a megadott attribútumokat vesszük 

figyelembe. (Több is lehet) 

baseclass Csak a megadott osztályú objektumokat 

vesszük figyelembe. (Több is lehet) 

syncfrommetaverse A levetítő szabályok és a lefele irányuló 

attribútum áramlás tiltása (false) vagy 

engedélyezése (true). 

synctometaverse A levetítő szabályok és a felfele irányuló 

attribútum áramlás tiltása (false) vagy 

engedélyezése (true). 

isdisabled A címtár le van tiltva (true) vagy sem (false) 

 

 

 

 

 

 

 

 


