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Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 

Ο όρος Υπηρεσία Καταλόγου (Directory Services) αναφέρεται στο λογισμικό το 

οποίο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και την πρόσβαση στις πληροφορίες ενός 

Καταλόγου (Directory). Ο Κατάλογος είναι ένα είδος βάσης δεδομένων η οποία είναι 

με τέτοιον τρόπο δομημένη ώστε να είναι κατάλληλη για την εύκολη ανάκτηση, 

ανάγνωση και αναζήτηση ανάμεσα σε μεγάλο όγκο πληροφοριών δεδομένων που 

αφορούν ένα ίδρυμα ή μια επιχείρηση. Η κύρια λειτουργία μιας Υπηρεσίας 

Καταλόγου είναι η αποθήκευση μιας πληροφορίας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να 

ανακτηθεί είτε με αναζήτηση βάσει ενός χαρακτηριστικού της. 

Στον τομέα της πληροφορικής καταλόγους συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Το 

password file του UNIX είναι ένας κατάλογος λογαριασμών. Η υπηρεσία 

ονοματολογίας (DNS) λειτουργεί επίσης σαν μια υπηρεσία καταλόγου παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τους υπολογιστές ενός δικτύου. Οι εφαρμογές υπολογιστών 

περιέχουν συχνά την έννοια του καταλόγου. Ο Apache web server αποθηκεύει τα 

ονόματα και τους κωδικούς πρόσβασης σε ένα αρχείο δεδομένων το οποίο αποτελεί 

έναν κατάλογο χρηστών.  

Οι εξυπηρετητές υπηρεσιών καταλόγου είναι εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν 

αρχικά σαν υπηρεσίες καταλόγου, παρέχοντας πληροφορίες του καταλόγου σε 

εφαρμογές ή τελικούς χρήστες. Για παράδειγμα, σε περιβάλλον UNIX ή Linux, στους 

υπολογιστές που υποστηρίζουν την υπηρεσία NIS (Network Information Service), το 

πρόγραμμα ypserv μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας εξυπηρετητής υπηρεσίας καταλόγου.  

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε έναν Κατάλογο μπορεί να αφορούν [8]: 

 Τα στοιχεία ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα το πλήρες όνομα του, την 

ταχυδρομική του διεύθυνση, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. Τα στοιχεία 

ενός ιδρύματος ή μιας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα περιγραφή 

αντικειμένου, ταχυδρομική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο διευθυντή κτλ. 

 Τα στοιχεία οργανικών μονάδων και τα τμημάτων ενός ιδρύματος ή μιας 

επιχείρησης 

 Δεδομένα σχετικά με τον υλικό εξοπλισμό μιας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος 
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 Δεδομένα σχετικά με τους διάφορους πόρους του δικτύου μιας επιχείρησης ή 

ενός ιδρύματος 

 Προσωπικά πιστοποιητικά 

 Λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών (CRLs) 

 Προτιμήσεις των χρηστών για συγκεκριμένα προγράμματα λογισμικού 

 Roaming Profiles 

 Αρχεία διαμόρφωσης (configuration files) 

 

 

Δεδομένα των Υπηρεσιών Καταλόγου 

 

 

1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
Πολλές φορές ο κατάλογος περιγράφεται σαν μια βάση δεδομένων αλλά στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση που περιέχει χαρακτηριστικά 

που τον κάνει να ξεχωρίζει από την έννοια της σχεσιακής βάσης δεδομένων. Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καταλόγων είναι το γεγονός ότι το πλήθος των 

αναζητήσεων και των αναγνώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτούς είναι αρκετά 

μεγαλύτερο σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των ενημερώσεων. Εκατοντάδες 

χρήστες μπορούν να αναζητούν το τηλέφωνο ενός χρήστη ή τα χαρακτηριστικά ενός 
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συγκεκριμένου εκτυπωτή, τα δεδομένα όμως αυτά που βρίσκονται αποθηκευμένα 

στην υπηρεσία καταλόγου, δε μεταβάλλονται συχνά. Λόγω του ότι οι υπηρεσίες 

καταλόγου θα πρέπει να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε μεγάλο αριθμό 

αιτημάτων ανάγνωσης, η λειτουργία τους είναι βέλτιστη σε περιπτώσεις πρόσβασης 

για ανάγνωση. Τα δικαιώματα πρόσβασης για εγγραφή ή ενημέρωση των δεδομένων 

περιορίζονται στους διαχειριστές τους συστήματος ή στο χρήστη στον οποίο 

αναφέρονται οι πληροφορίες (owner). Αντίθετα, στην περίπτωση των βάσεων 

δεδομένων υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όσο αφορά την συνεχή ενημέρωση των 

δεδομένων (πχ ένα σύστημα αεροπορικών κρατήσεων ή ένα σύστημα διαχείρισης των 

δεδομένων μιας τράπεζας) [16]. 

 

Μια ακόμη σημαντική διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών καταλόγου και των βάσεων 

δεδομένων είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις προϊόντων υπηρεσιών καταλόγου δεν 

υποστηρίζεται η έννοια της συναλλαγής (transaction). Μια συναλλαγή είναι μια 

ατομική λειτουργία, δηλαδή είτε θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο της ή θα αποτύχει 

εντελώς. Για παράδειγμα, η μεταφορά χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε 

έναν άλλο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας συναλλαγής. Στην 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί η μισή συναλλαγή ή κάποιος έχει πρόσβαση κατά 

τη διάρκεια μεταβίβασης των χρημάτων τότε προφανώς δεν θα υπάρχει ισορροπία 

στους δύο λογαριασμούς. Οι βάσεις δεδομένων συνήθως υποστηρίζουν τέτοιου 

είδους συναλλαγές, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία τους περισσότερο πολύπλοκη. 

Το είδος των δεδομένων που αποθηκεύονται στις υπηρεσίες καταλόγου δεν απαιτεί 

απόλυτη συνοχή. Υπάρχει το περιθώριο ανοχής στην περίπτωση για παράδειγμα που 

ένας τηλεφωνικός αριθμός δεν έχει ενημερωθεί. Επομένως στις υπηρεσίες καταλόγου 

δε θα ήταν καλή ιδέα να αποθηκεύονται δεδομένα που αφορούν κρίσιμα δεδομένα πχ 

τραπεζικούς λογαριασμούς [2],[6]. 

 

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των βάσεων δεδομένων και των υπηρεσιών 

καταλόγου έγκειται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση στα 

δεδομένα. Τα περισσότερα συστήματα βάσεων δεδομένων υποστηρίζουν την 

πρόσβαση στα δεδομένα με χρήση της πρότυπης γλώσσας  SQL (Structured Query 

Language). Η SQL υποστηρίζει πολύπλοκες ενημερώσεις και συναρτήσεις 

αναζητήσεων συμβάλλοντας στην αύξηση του μεγέθους των προγραμμάτων και της 

πολυπλοκότητας των εφαρμογών. Αντίθετα η πρόσβαση στα δεδομένα των 

 
-4- 



Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

υπηρεσιών καταλόγου πραγματοποιείται με χρήση ενός πολύ απλουστευμένου 

πρωτοκόλλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από πολύ απλές εφαρμογές [7]. 

 
 
 
1.3 TΟ LDAP 
 

Το Lightweight Directory Access Protocol, περισσότερο γνωστό ως LDAP, βασίζεται 

στο πρότυπο Χ.500, αλλά είναι σημαντικά απλούστερο και ευπροσάρμοστο στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με το Χ.500, το LDAP βασίζει τη λειτουργία 

του στο πρωτόκολλο TCP/IP με το οποίο γίνεται η πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας του LDAP ορίζονται σε μια πλήρη λίστα RFC [1].  

 

 
 

Λίστα RFCs για το LDAP 
 
 
Μιλώντας με ακρίβεια θα λέγαμε ότι το LDAP δεν είναι, όπως πολλοί θεωρούν, μια 

βάση δεδομένων αλλά το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται η πρόσβαση στα δεδομένα 

που βρίσκονται αποθηκευμένα στην υπηρεσία καταλόγου. Το πρωτόκολλο LDAP 

βασίζεται στο μοντέλο client -  server και σε έναν μηχανισμό μετάδοσης μηνυμάτων. 
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O client δημιουργεί ένα μήνυμα που περιέχει ένα αίτημα και το αποστέλλει στο 

server. Ο server επεξεργάζεται το αίτημα και αποστέλλει τα αποτελέσματα στον 

client σαν μια σειρά μηνυμάτων. Επειδή το πρωτόκολλο LDAP βασίζεται στη 

μεταφορά μηνυμάτων, επιτρέπει στον client να στέλνει ταυτόχρονα πολλά αιτήματα.  

 

 
 

Λειτουργία LDAP πρωτοκόλλου 
 
Το LDAP υποστηρίζει εννέα βασικές λειτουργίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 

λειτουργίες ερωτήσεων (search, compare), ενημέρωσης (add, delete, modify, rename)  

πιστοποίησης και ελέγχου (bind, unbind, abandon). Η έκδοση 3 του πρωτοκόλλου 

LDAP επεκτείνει τις λειτουργίες της έκδοσης 2 καθώς ενσωματώνει λειτουργίες 

ελέγχου (LDAP controls), πιστοποίησης και ασφάλειας (Simple Authentication and 

Security Layer SASL) [22]. 

 

Το LDAP χρησιμοποιεί επίσης μια απλοποιημένη έκδοση του πρότυπου 

κωδικοποίησης BER (Basic Encoding Roles), στο οποίο συχνά αναφερόμαστε με τον 

όρο LBER (Lightweight BER). Εφόσον το LBER  δεν είναι ένα απλό βασισμένο σε 

αλφαριθμητικά πρωτόκολλο όπως το HTTP, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τη 

λειτουργία telnet στην πόρτα που απαντάει ο LDAP server (port 389) ώστε να 

στέλνουμε και να λαμβάνουμε εντολές.  
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1.4 X.500 ΚΑΙ LDAP 
 
Το πρότυπο X.500 που σχεδιάστηκε από τον οργανισμό ISO (International Standards 

Organisation) ήταν αυτό που αρχικά προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την 

καθιέρωση μιας παγκόσμιας ονοματολογίας Καταλόγων. Προσέφερε ένα ανοιχτό 

πρωτόκολλο επικοινωνίας, το Directory Access Protocol (DAP) το οποίο μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εφαρμογή για την πρόσβαση στον Κατάλογο. Το 

X.500 είχε αρκετά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα υποστήριζε την αποθήκευση 

ενός σχήματος στον Κατάλογο το οποίο ήταν επεκτάσιμο ανάλογα με τις ανάγκες, και 

στο οποίο μπορούσε να αποθηκευτεί οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας. Το κύριο 

μειονέκτημά του όμως, ήταν ότι προσέφερε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλο το οποίο 

δεν βασιζόταν στο πρωτόκολλο TCP/IP, ενώ επιπλέον παρουσίαζε σημαντική 

πολυπλοκότητα στη διαχείριση της ονοματολογίας των δεδομένων του Καταλόγου. 

 

Το πρωτόκολλο LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) που εμφανίστηκε και 

καθιερώθηκε στη συνέχεια, διατήρησε τα θετικά στοιχεία του X.500, ενώ ταυτόχρονα 

παρείχε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλο βασισμένο στο TCP/IP. Προτάθηκε αρχικά 

το 1996 από την Netscape Communications Corp., το Πανεπιστήμιο του Michigan 

και περισσότερες από 40 εταιρίες, ως ένα ανοιχτό πρότυπο για τις Υπηρεσίες 

Καταλόγου στο Internet. Ο όρος Lightweight στην ονομασία του, σημαίνει ότι 

συγκρινόμενο με το DAP περιέχει λιγότερο κώδικα και πιο απλές συναρτήσεις και 

συνεπώς είναι για τους κατασκευαστές πιο εύκολα υλοποιήσιμο και μικρότερο σε 

κόστος. 

 

 

 
 
Στα πλαίσια της ασφάλειας, το Χ.500 βασίζεται στην υποδομή Δημοσίου Κλειδιού 

Χ.509 (PKI) για το μηχανισμό πιστοποίησης. Από την άλλη το LDAP βασίζεται στις 

προδιαγραφές του SASL (Simple Authentication Security Layer) το οποίο λόγω της 

ευελιξίας του επιτρέπει την υλοποίηση και άλλων μηχανισμών ασφάλειας όπως οι 
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Kerberos και GSSAPI. Εφόσον το LDAP χρησιμοποιεί το TCP/IP υποστηρίζει και 

ασφαλείς SSL (Secure Socket Layer) συνδέσεις. 

 

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται μια τυπική σύνοδος 

X.500.  

 

 Client: Συνδέεται και ζητά πρόσβαση στο server. Αυτή η λειτουργία 

ονομάζεται binding 

 Server: Ο server πιστοποιεί την ταυτότητα του client και ολοκληρώνει τη 

λειτουργία binding. 

 Client: Ζητά μια υπηρεσία από το server όπως για παράδειγμα η αναζήτηση 

μιας εγγραφής και παρέχει τα δεδομένα-παραμέτρους. 

 Server: Εκτελεί τη λειτουργία και μπορεί να χρειαστεί να συνδεθεί σε 

κάποιον άλλο X.500 server και στη συνέχεια να αποστείλει την απάντηση. 

 Client: Δέχεται την απάντηση και τερματίζει τη σύνδεση. 

 

 

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται μια τυπική σύνοδος 

LDAP.  

 

 Client: Συνδέεται και ζητά πρόσβαση στο server. Αυτή η λειτουργία 

ονομάζεται binding 

 Server: Ο server πιστοποιεί την ταυτότητα του client και ολοκληρώνει τη 

λειτουργία binding. 

 Client: Ζητά μια υπηρεσία από το server όπως για παράδειγμα η αναζήτηση 

μιας εγγραφής και παρέχει τα δεδομένα-παραμέτρους. 

 Server: Εκτελεί τη λειτουργία και επιστρέφει την απάντηση ή το όνομα ενός 

άλλου LDAP server στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσει απάντηση στο 

ερώτημα του ο client. 

 Client: Δέχεται την απάντηση και τερματίζει τη σύνδεση ή μπορεί να 

συνδεθεί στον LDAP server που του επιστρέφεται σαν απάντηση. 

 
Κάνοντας μια πρώτη σύγκριση των πρωτοκόλλων LDAP και Χ.500 θα 

παρατηρούσαμε ότι όσο αφορά την απόδοση και συγκεκριμένα την ταχύτητα 
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διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής (transaction), το LDAP διατηρεί κάποιο προβάδισμα 

λόγω της απλούστερης  και πιο ελαφριάς (lightweight) δομής του. Όσο αφορά την 

επέκταση ενός transaction το LDAP θα είχε το πλεονέκτημα στην περίπτωση που το 

transaction γινόταν σε τοπικό επίπεδο. Αν αφορούσε κάποιο άλλο server τότε το 

πλεονέκτημα θα αποκτούσε πλέον το Χ.500 γιατί προωθεί απευθείας το αίτημα στον 

άλλο server ενώ το LDAP επιστρέφει στον client τη διεύθυνση του άλλου server 

(referral) και είναι θέμα του client πλέον να προωθήσει ή όχι το αίτημα του. 

 

Όσο αφορά την κλιμάκωση (scalability), δεν είναι τόσο πολύ θέμα πρωτοκόλλου 

αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την υλοποίηση κάθε προϊόντος. Κάποια βασικά 

LDAP προϊόντα έχουν μικρότερες δυνατότητες αλλά τα περισσότερα LDAP και 

Χ.500 προϊόντα μπορούν να υποστηρίξουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια 

εγγραφών και πρόσβαση χιλιάδων χρηστών. 

 

Το κόστος βασίζεται στην υλοποίηση και υποστήριξη του προϊόντος. Το LDAP έχει 

ένα σαφές προβάδισμα στον τομέα αυτό. Τα LDAP προϊόντα είτε είναι δωρεάν ή 

περιέχονται στο λειτουργικό σύστημα ή είναι φθηνότερα από τα προϊόντα Χ.500. Το 

LDAP είναι επίσης πιο φθηνό στην υλοποίηση εξαιτίας της δωρεάν τεκμηρίωσης που 

υπάρχει και τους γρηγορότερους χρόνους εγκατάστασης. Το LDAP είναι 

περισσότερο διαδεδομένο και υπάρχει σχετικά με αυτό μια πληθώρα από βιβλία, 

δικτυακούς κόμβους και forums από τα οποία μπορεί να συλλέξει κανείς 

πληροφορίες. Υποστήριξη για τα προϊόντα Χ.500 υπάρχει μόνο κατόπιν συμβολαίου 

ή πληρωμής. 

 

Πέρα από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, το LDAP παρουσιάζει τέσσερα βασικά 

πλεονεκτήματα έναντι του Χ.500. Πρώτα από όλα το γεγονός ότι τρέχει ακριβώς 

πάνω από το TCP μειώνει σημαντικά το κόστος της δημιουργίας σύνδεσης και του 

χειρισμού των πακέτων σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος που προέρχεται από τη 

χρησιμοποίηση του προτύπου OSI από το Χ.500. Το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα 

είναι ότι το LDAP απλοποιεί το λειτουργικό μοντέλο του Χ.500 με δύο τρόπους. 

Απαλλάσσεται από τις λειτουργίες ανάγνωσης και καταγραφής (read και list) 

εξομοιώνοντας τις με τη λειτουργία αναζήτησης (search). Απαλλάσσεται επίσης από 

τις λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ελέγχου και ασφάλειας του Χ.500. 

Το γεγονός αυτό απλοποιεί κατά πολύ το LDAP. Το τρίτο πλεονέκτημα έχει να κάνει 
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με τα πρότυπα κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται. Παρόλο που τόσο το LDAP 

όσο και το Χ.500 χρησιμοποιούν τα πρότυπα κωδικοποίησης ASN.1 και BER, το 

LDAP χρησιμοποιεί σε κάποιες περιπτώσεις κωδικοποίηση αλφαριθμητικών. Το 

Χ.500 χρησιμοποιεί σύνθετους τρόπους κωδικοποίησης ακόμα και για απλά στοιχεία 

δεδομένων.  

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του πρωτοκόλλου LDAP είναι τα 

εξής: 

• Διευρυμένη αποδοχή. Το LDAP είναι το πρότυπο που έχει γίνει γενικότερα 

αποδεκτό και χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις. 

• Επεκτασιμότητα. Λόγω της ευκολίας με την οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η επέκταση του σχήματος του LDAP, είναι δυνατή η 

προσαρμογή του στις ανάγκες μεγάλου αριθμού εφαρμογών 

• Ελεγχόμενη πρόσβαση και ασφάλεια. Οι συνδέσεις στο LDAP μπορούν να 

είναι πιστοποιημένες και να πραγματοποιούνται μέσω SSL 

• Διαπλατφορμική ανάπτυξη. Εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε C, Java, 

Javascript καθιστούν τις υπηρεσίες καταλόγου προσπελάσιμες από σχεδόν 

κάθε γλώσσα, πλατφόρμα ή περιβάλλον ανάπτυξης.  

 
 
1.5 ΤΥΠΟΙ LDAP SERVER 
 
Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι λογισμικού εξυπηρετητών υπηρεσιών καταλόγου οι 

οποίοι υλοποιούν το πρότυπο LDAP: 

 

 Οι stand-alone LDAP servers 

 Και οι LDAP gateway servers 

 

Οι stand-alone LDAP servers επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο LDAP 

σαν το μόνο μηχανισμό πρόσβασης στην υπηρεσία καταλόγου. Αντίθετα, οι LDAP 

gateway servers λειτουργούν ως μεταφραστές για να επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις 

υπηρεσίες καταλόγου εφαρμογών που χρησιμοποιούν κάποιο άλλο πρωτόκολλο ή 

API (Application Programming Interface) εκτός από το LDAP. Για παράδειγμα ένας 
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LDAP gateway server παρέχει LDAP πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε πίνακες της Oracle.  

 

 
Αρχιτεκτονική stand-alone LDAP server 

 

 

 
Αρχιτεκτονική LDAP Gateway server 

 

 

To LDAP δεν είναι το μόνο πρότυπο κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών 

καταλόγου. Άλλες υπηρεσίες καταλόγου που έχουν υπάρξει ιδιαίτερα δημοφιλείς στο 

παρελθόν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, βασίζονται στα πρότυπα X.500, 

WHOIS, NIS, PH/QI. 

 

Το Χ.500, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι ένα σύνολο από πρότυπα τα οποία 

καλύπτουν οποιαδήποτε λειτουργία από την πρόσβαση μέχρι την αντιγραφή 

(replication) των δεδομένων. Από πολλές απόψεις το Χ.500 είναι ένα πρωτόκολλο πιο 

ώριμο από το LDAP αλλά είναι σχετικά πιο πολύπλοκο και γι’ αυτό χρησιμοποιείται 
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λιγότερο. Παρόλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός πωλητών παρέχουν στο εμπόριο 

εξυπηρετητές που υποστηρίζουν το Χ.500.  

 

Το WHOIS αποτελεί μια πρόσφατη προσπάθεια δημιουργίας ενός απλού 

πρωτοκόλλου για πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες καταλόγου. Οι 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο δέχονται ένα απλό 

αλφαριθμητικό και επιστρέφουν ένα κείμενο ως απάντηση. Ένας WHOIS 

εξυπηρετητής μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα για τα περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα, αλλά η έλλειψη ενός πρότυπου τρόπου αναπαράστασης των δεδομένων 

δεν μπορεί παρά να επιτρέπει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τη μορφή  

κειμένου. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 

Το NIS ήταν το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούνταν στην πρόσβαση των καταλόγων 

του λειτουργικού συστήματος της SUN. Οι περισσότεροι UNIX servers 

υποστηρίζουν κάποια παραλλαγή αυτού του πρωτοκόλλου. Το NIS υποστηρίζει ένα 

σχετικά απλό μοντέλο αντιγραφής και ελέγχου πρόσβασης. Παρόλα αυτά δεν είναι 

κατάλληλο για δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) καθώς προσφέρει λίγα στον τομέα 

της ασφάλειας και δεν είναι επεκτάσιμο. 

 

Το PH/QI ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές την περίοδο που το HTTP άρχισε να 

χρησιμοποιείται ευρέως. Ήταν μια υπηρεσία καταλόγου βασισμένη στο μοντέλο 

client-server που αναπτύχθηκε από τον Paul Pomes στο πανεπιστήμιο UIUC 

(University of Illinois at Urbana-Champaign). Χρησιμοποιούνταν σε ευρεία κλίμακα 

στα πανεπιστήμια της Β. Αμερικής για την αποθήκευση πληροφοριών καταλόγου 

καθώς επίσης για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια (ονόματα 

και κωδικούς πρόσβασης). Ορισμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως 

το Eudora, μπορούσαν να εκτελούν PH ερωτήματα στα βιβλία διευθύνσεων. Η ευρεία 

αποδοχή του LDAP περιέκοψε τη στροφή προς το PH/QI. Το πρωτόκολλο ήταν 

σχετικά απλό και βασισμένο στο κείμενο. Η προγραμματιστική του προσέγγιση ήταν 

σχετικά εύκολη αλλά το γεγονός ότι ήταν σχεδιασμένο να λειτουργεί σε έναν 

κεντρικό server περιόριζε τη δυνατότητα κλιμάκωσης.  
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1.6 LDAP ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Υπάρχουν αρκετές LDAP εφαρμογές οι παλαιότερες από τις οποίες είναι γραμμένες 

σε C. Επίσης, το Java SDK της Netscape υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά του LDAP 

πρωτοκόλλου έκδοσης 3. H Netscape παρέχει επίσης το PerlDAP, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στα LDAP δεδομένα εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί σε 

Perl. Το JNDI της SunSoft είναι επίσης ένα API που υποστηρίζει την πρόσβαση σε 

πολλούς τύπους υπηρεσιών καταλόγου (NIS+, LDAP). Η Microsoft προσφέρει το 

Active Directory Services Interface (ADSI). 

    
 
1.7 OΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 
Σε ένα πραγματικό περιβάλλον ενός ιδρύματος ή μιας επιχείρησης, είναι συνηθισμένη 

η ύπαρξη πολλών βάσεων δεδομένων, οι οποίες εξυπηρετούν πολλές φορές κοινές 

ανάγκες πολλών Καταλόγων. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ύπαρξη 

πολλών Καταλόγων, ήταν ότι αυτοί οι διαφορετικοί Κατάλογοι δεν μπορούσαν να 

μοιραστούν άμεσα δεδομένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μια αναπόφευκτη 

επιβάρυνση σε hardware και σε ώρες συντήρησης. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με την 

ιδέα μιας κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου που θα είναι υπεύθυνη για την 

αποθήκευση της πληροφορίας, η οποία όμως θα αποθηκεύεται μόνο μια φορά ενώ θα 

μπορούν να την προσπελάσουν όλες οι εφαρμογές που την χρειάζονται [14]. 

 

Το κυριότερο πλεονέκτημα λοιπόν της κεντρικής χρήσης LDAP σε ένα ίδρυμα είναι 

το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες μπορούν να βασιστούν σε μία κεντρική αποθήκη 

δεδομένων και να αποφευχθούν οι πολλαπλές εγγραφές χρηστών για κάθε υπηρεσία. 

Παράλληλα η διαχείριση των εγγραφών των χρηστών μπορούν να γίνουν από 

εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης LDAP εγγραφών ενώ επίσης είναι δυνατόν και να 

εφαρμοστούν περιορισμοί στη διαχείριση των χρηστών και των υπηρεσιών ανά 

διαχειριστή με βάση διάφορα περίπλοκα κριτήρια. Πιο αναλυτικά οι ακόλουθες 

υπηρεσίες μπορούν να βασιστούν στο LDAP: 
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EMAIL 

 

Η κυριότερη υπηρεσία που παρέχεται από τους διάφορους Παροχείς Υπηρεσιών 

(ISPs) στους χρήστες τους είναι πάντα η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σαν 

υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εννοούμε το σύνολο των SMTP,POP3 και 

IMAP servers που παρέχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς email στους χρήστες τους. 

Η υποστήριξη LDAP από την υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς έτσι 

αποφεύγεται η δημιουργία τοπικών χρηστών στους εξυπηρετητές ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς διαχείρισης και ασφάλειας. Πιο 

συγκεκριμένα η υποστήριξη LDAP επιτρέπει τα εξής: 

 

• Ταυτοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις του 

POP3 και IMAP). 

• Καθορισμό του mailhost και του maildir του χρήστη. Κατά αυτόν τον τρόπο 

είναι αρκετά εύκολη η υλοποίηση της υπηρεσίας mail με πολλούς mail servers 

κάτι που δίνει μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. 

• Καθορισμό και εφαρμογή quotas ανά χρήστη τόσο σε επίπεδο αριθμού 

αρχείων όσο και συνολικού μεγέθους. 

• Δυνατότητα καθορισμού mail forwarding address και mail aliases ανά χρήστη 

• Υλοποίηση υπηρεσίας mailing lists βασισμένης εξ ολοκλήρου σε LDAP 

• Εφαρμογή ποικιλίας ACLs και ορίων στα μηνύματα (όπως πχ στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο μέγεθος μηνυμάτων) κάτι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τις 

περιπτώσεις των mailing lists. 

 

 

DNS 

 

Άλλη μία από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχεται από πολλούς Παροχείς 

Υπηρεσιών είναι η υπηρεσία DNS. Η υποστήριξη LDAP από την υπηρεσία αυτή 

επιτρέπει το delegation της διαχείρισης του DNS χωρίς την εγκατάσταση αντίστοιχων 

εξυπηρετητών DNS καθώς και τη υλοποίηση της διαχείρισης αυτής μέσα από 

αυτοματοποιημένα περιβάλλοντα διαχείρισης. 
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Στον τομέα αυτό το κυριότερο πακέτο είναι το LDAP-SDB module για τις τελευταίες 

εκδόσεις του BIND (http://www.venaas.no/ldap/bind-sdb/). 

 

 
FTP 

 

Η υποστήριξη του LDAP από την υπηρεσία FTP είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

παροχή χώρου προσωπικών web σελίδων στους χρήστες ενός Παροχέα Υπηρεσιών. 

Η υποστήριξη LDAP από αυτή την υπηρεσία επιτρέπει την: 

• Ταυτοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας 

• Ορισμό per user quotas για τον επιτρεπόμενο χώρο που έχουν δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουν οι χρήστες καθώς και για τον μέγιστο αριθμό αρχείων που 

μπορούν να δημιουργήσουν 

• Ορισμό του home directory και εξυπηρετητή στον οποίο θα βρίσκονται 

αποθηκευμένα τα αρχεία των χρηστών της υπηρεσίας 

 

Στον τομέα αυτό τα κυριότερα πακέτα με υποστήριξη για LDAP είναι το ανοικτό 

πακέτο proftpd (http://www.proftpd.org) και το εμπορικό αλλά ελεύθερο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς πακέτο ncftpd (http://www.ncftp.com). To proftpd έχει ένα 

ιδιαίτερα ώριμο ldap module αλλά δεν επιτρέπει στη φάση αυτή την εφαρμογή user 

quotas.  

 
 
DIALUP 

 

 Η υποστήριξη LDAP από αυτή την υπηρεσία επιτρέπει την: 

• Ταυτοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας. Στον τομέα αυτόν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η κλασσική μέθοδος με login/password αλλά και νέες μέθοδοι 

ταυτοποίησης όπως Certificate Authentication (EAP-TLS). 

• Ορισμό των dialup settings των χρηστών (αριθμός επιτρεπόμενων καναλιών 

σε χρήση, εφαρμογή session και idle timeouts). 

•  Εφαρμογή ημερήσιων/εβδομαδιαίων/μηνιαίων quotas ανά χρήστη για 

περιορισμό της χρησιμοποίησης των περιορισμένων πόρων της υπηρεσίας 

dialup των Παροχέων. 
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• Εφαρμογή περιορισμών στη σύνδεση των χρηστών όπως για παράδειγμα 

caller-id authentication 

 

Στον τομέα αυτό υπάρχει ένας σεβαστός αριθμός από εμπορικά και ανοικτά πακέτα 

λογισμικού με υποστήριξη για αποθήκευση των χρηστών και της διαμόρφωσης των 

λογαριασμών τους σε βάση LDAP. Το πλέον ώριμο ανοικτό πακέτο λογισμικού που 

παρέχει αυτή τη λειτουργικότητα είναι το πακέτο freeradius 

(http://www.freeradius.org/). Το πακέτο αυτό υποστηρίζει χρήστες σε LDAP με τα 

dialup settings να είναι αποθηκευμένα στις εγγραφές των χρηστών. Παράλληλα 

υποστηρίζεται accounting σε SQL βάση (υποστηρίζονται 

MySQL,PostgreSQL,DB2,Oracle και ODBC) και παρέχονται δυνατότητες 

πολλαπλών εξυπηρετητών, attribute rewriting και πολλές άλλες λειτουργικότητες.  

 
 
WEB 

 

Στον τομέα αυτό η βασική απαίτηση είναι το web authentication των χρηστών σε web 

σελίδες να γίνεται με βάση την πληροφορία που περιέχεται στον LDAP server. Η 

απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί με αντίστοιχα authentication modules για τον 

apache (http://www.apache.org/). Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 

το auth_ldap module (http://www.rudedog.org/auth_ldap/) που παρέχει απευθείας 

σύνδεση με LDAP server είτε το auth_radius module 

(https://www.gnarst.net/authradius/) που παρέχει σύνδεση με RADIUS server ο 

οποίος στη συνέχεια μπορεί να κάνει το authentication μέσω LDAP. 

 
 
 
1.8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (DIRECTORY SERVERS) 
 
 
OpenLDAP  

 

Το OpenLDAP αποτελεί προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας η οποία είχε ως στόχο 

τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού προϊόντος λογισμικού Υπηρεσίας 

Καταλόγου. Τη διαχείριση του έργου αυτού έχει αναλάβει μια κοινότητα εθελοντών 

που επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό την υλοποίηση του λογισμικού και του 
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συνοδευτικού υλικού. Το λογισμικό του OpenLDAP περιλαμβάνει μια πλήρη 

υλοποίηση του LDAP, περιέχοντας λογισμικό server, clients, C SDK, και 

συμπληρωματικά εργαλεία [13]. 

 

Οι τελευταίες εκδόσεις του OpenLDAP υποστηρίζονται από τις περισσότερες 

πλατφόρμες Unix όπως: Darwin, FreeBSD, Linux, NetBSD, OpenBSD καθώς και τα 

περισσότερα εμπορικά UNIX συστήματα. Δοκιμάζονται επίσης και σε άλλες 

πλατφόρμες όπως Apple MacOS X, IBM zOS, και Microsoft Windows 2000. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των 

τελευταίων εκδόσεων του OpenLDAP: 

 

 Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών backends 

 Βελτιωμένη διαχείριση χαρακτήρων Unicode 

 Υποστήριξη μηχανισμού εξουσιοδότησης/πιστοποίησης SASL 

 Ενσωμάτωση εκτεταμένων μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης 

 Ενσωμάτωση εκτεταμένου μηχανισμού ελέγχου σχήματος 

 Επεκτάσεις του πρωτοκόλλου LDAP έκδοσης 3 

 LDAP C++ API 

 Ενημερωμένα LDAP C και TCL APIs 

 Υποστήριξη meta backend 

 Υποστήριξη monitor backend 

 
  

Sun ONE Directory Server 

 

Ο Sun ONE Directory Server αποτελεί μέρος του Sun Open Net Environment (Sun 

ONE), μια πλατφόρμα που βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα όπως η Java και η 

τεχνολογία XML, η οποία παρέχει ένα σημαντικά ευέλικτο περιβάλλον για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη ενός πλήθους υπηρεσιών κατ’ απαίτηση (services on 

demand) [12]. 
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Η τελευταία έκδοση είναι η Sun ONE Directory Server 5.1, και υποστηρίζει τις 

παρακάτω πλατφόρμες: 

 Sun Solaris 9 και 8 Operating Environments (SPARC Platform Edition) 

 Sun Linux 5.0 

 Red Hat Linux 7.2 

 Hewlett Packard HP-UX 11.0/11i (PA-RISC 1.1 or 2.0) 

 IBM AIX 4.3.3 (PowerPC) 

 Microsoft Windows NT Server 4.0 SP6a (Intel Architecture) 

 Microsoft Windows 2000 Server και Advanced Server SP2 (Intel 

Architecture) 

Χαρακτηριστικά του Sun ONE Directory Server 5.1: 

 

 Κλιμάκωση και απόδοση 

 Aπεριόριστη δυνατότητα κλιμάκωσης όσο αφορά τον αριθμό των 

χρηστών ενός συστήματος 

 Βελτιωμένα χαρακτηριστικά backup/restore 

 Εξισορρόπηση φόρτου μεταξύ πολλών server 

 Αποδοτικότερος μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης με χρήση Access 

Control Instructions  

 

 Διαχείριση συστήματος 

 Αυτόματος μηχανισμός αντιγραφής των κανόνων πρόσβασης και των 

πληροφοριών του σχήματος 

 Δυνατότητα επέμβασης στο σχήμα του LDAP με επέμβαση στο αρχείο 

διαμόρφωσης ή με χρήση εντολών LDAP 

 Υποστήριξη εμφωλιασμένων ρόλων για τους χρήστες 

 Δυνατότητα απενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών 
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 Δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης των server ώστε να προωθούνται τα 

αιτήματα των client από τον ένα server στον άλλο 

 Συμβατότητα στα πλαίσια της αντιγραφής μεταξυ των server iPlanet 

Directory Server 4.x και Sun ONE Directory Server 5.x 

 

 Ασφάλεια 

 Περιορίζει την πρόσβαση σε επίπεδο attribute 

 Ελέγχει τη δυνατότητα των χρηστών να εκτελούν λειτουργίες ανάγνωσης, 

εγγραφής, αναζήτησης και σύγκρισης 

 Προσφέρουν δυνατότητες πρόσβασης με βάση τον κωδικό του χρήστη, 

την IP διεύθυνση ή το domain. 

 Υποστηρίζουν ανώνυμη πρόσβαση 

 Υποστηρίζουν πιστοποιημένες και κρυπτογραφημένες λειτουργίες LDAP 

χρησιμοποιώντας SSL κρυπτογράφηση 

 Υποστηρίζουν μηχανισμούς ασφαλούς αντιγραφής χρησιμοποιώντας SSL 

κρυπτογράφηση 

 Υποστηρίζουν πολιτικές διαχείρισης των password ώστε να ελέγχεται το 

μέγιστο και το ελάχιστο μήκος τους και το ιστορικό τους 

 Υποστηρίζουν μηχανισμούς πιστοποίησης με βάση ID/password, και 

X.509 v3 δημόσιο κλειδί 

 Υποστηρίζει πιστοποίηση DIGEST-MD5 

 

 Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα 

 Διπλής κατεύθυνσης αντιγραφή  

 Δυνατότητα υποστήριξης απεριόριστου αριθμού αντιγράφων για 

λειτουργίες μόνο ανάγνωσης  

 Συμβατότητα στα πλαίσια της αντιγραφής με iPlanet Directory Server 4.x 

servers 
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 Δυνατότητα διατήρησης αρχείου πρόσβασης για ανάκτηση δεδομένων  

 Υποστήριξη SNMP για διαχείριση και παρακολούθηση μέσω δικτύου   

 Online backups, αλλαγές configuration, ενημερώσεις σχήματος και 

indexing 

 

 Υποστήριξη βιομηχανικών προτύπων 

 Λειτουργίες LDAP πρωτοκόλλου εκδόσεων 2 και 3 

 Χ.509 ψηφιακά πιστοποιητικά 

 Δυνατότητα αναζήτησης με φίλτρα παρουσίας (presence), ισότητας 

(equality), ανισότητας(inequality), substring, προσεγγιστικής αναζήτησης 

και με χρήση των λογικών τελεστών and, or και not. 

 Υποστήριξη έξυπνων referrals με τα οποία ένας directory server 

αναφέρεται απευθείας σε κάποιον άλλο 

 Υλοποιεί τα σχετικά με το πρωτόκολλο LDAP έκδοσης 2 και 3 RFCs: 

RFC 1274, 1558, 1777, 1778, 1959, 2195, 2222, 2247, 2251, 2252, 2253, 

2254, 2255, 2256, 2279, 2307, 2377 

 

 
iPlanet Directory Server  

 

Πρόκειται για τις προγενέστερες εκδόσεις του Sun ONE Directory Server. 

 

Novell eDirectory  
 

Το προϊόν Novell eDirectory 8.7 είναι το λογισμικό τις Novell για την ανάπτυξη της 

Υπηρεσίας Καταλόγου. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο LDAP καθώς και πολλά άλλα 

πρότυπα του Internet, ενώ διαθέτει εκδόσεις για τα περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα [11]. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει τις εξής πλατφόρμες: 

• IBM AIX  

• Linux 8.0  
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• Microsoft Windows NT 4.0  

• Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server  

• Novell NetWare 5.x and 6  

• Sun Solaris  

 

Χαρακτηριστικά της τρέχουσας έκδοσης eDirectory 8.7: 

 

 Διαλειτουργικότητα και συμβατότητα 

Το eDirectory  είναι συμβατό με εκατοντάδες είδη καταλόγων, βάσεων 

δεδομένων και εφαρμογών. 

 Μηχανισμός ασφαλούς εξουσιοδότησης 

Με το μηχανισμό αυτό είναι δυνατή η ανάκληση των δικαιωμάτων ενός χρήστη 

με μια απλή αλλαγή στα δεδομένα. Αυτός ο έλεγχος πραγματικού χρόνου αυξάνει 

την ασφάλεια του δικτύου. 

 Ευκολότερη διαχείριση 

Με τον iManager της Novell εξασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση του 

συστήματος με χρήση ενός web browser. Το eDirectory υποστηρίζει επίσης 

SNMP διαχείριση. 

 Υποστήριξη λειτουργίας δυναμικών ομάδων, συνεχόμενων επίπονων 

αναζητήσεων και συνεχούς backup 

Το κόστος της διαχείρισης μειώνεται αισθητά. Επίσης, η προσθήκη συναρτήσεων 

σχετικά με την απόδοση του LDAP και τους μηχανισμούς αντιγραφής βελτιώνουν 

τη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ταχύτητα του συστήματος. 

 
 

IBM Directory Server  
 

Ο IBM Directory Server αποτελεί την πρόταση της ΙΒΜ όσο αφορά τα προϊόντα 

λογισμικού Υπηρεσιών Καταλόγου. Η τελευταία έκδοση του προϊόντος, ο IBM 

Directory Server 5.1, είναι χτισμένη στην τεχνολογία DB2 της IBM και χρησιμοποιεί 
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το πρότυπο LDAP, προσφέροντας μια αξιόπιστη και ευέλικτη πλατφόρμα η οποία 

είναι συμβατή με αρκετά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Η έκδοση 5.1 

προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά ασφάλειας και δυνατότητες replication 

καθώς και περισσότερη ευκολία στη διαχείριση [10]. 

 
Microsoft's Active Directory 
  
To Active Directory περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα Windows 2000 της 

Microsoft και αποτελεί την πρόταση της Microsoft στα προϊόντα λογισμικού 

Υπηρεσιών Καταλόγου [9]. 

Χαρακτηριστικά του Active Directory της Microsoft: 

 Διαχειρισιμότητα 

 Κεντρική διαχείριση 

 Πολιτικές ομάδων 

 Πολιτικές ομάδων 

 IntelliMirror Desktop Management 

 Αυτοματοποιημένη διανομή λογισμικού 

 Active Directory Service Interfaces (ADSI) 

 Συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις 

 Δυνατότητα κατανεμημένης διαχείρισης 

 Multi-master replication 

 

 Ασφάλεια 

 Πιστοποίηση Kerberos 

 Υποστήριξη smart card 

 PKI/x.509 

 LDAP πάνω από το SSL 

 Ασφάλεια σε επίπεδο attribute 

 Υποστήριξη LDAP ACL 
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 Διαλειτουργικότητα 

 Υποστήριξη DirSync 

 Active Directory Connectors (ADC) 

 Open APIs 

 Υποστήριξη Native LDAP 

 DNS Naming 

 Δυνατότητα επεκτασιμότητας σχήματος 

 

 

1.9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 

κάποιων από τα πλέον γνωστά προϊόντα υπηρεσιών καταλόγου [15], [3]. 
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Χαρακτηριστικά LDAP προϊόντων 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι επιδόσεις κάποιων προϊόντων 

υπηρεσιών καταλόγου όσο αφορά τις λειτουργίες πιστοποίησης (authentication), 

ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging) και αναζήτησης διευθύνσεων (address looku-

up).  

 

 
Επιδόσεις LDAP προϊόντων 
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2. ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ LDAP 
 
 
 
2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 
 

Το πληροφοριακό μοντέλο της υπηρεσίας καταλόγου LDAP βασίζεται στην έννοια 

της εγγραφής. Μια εγγραφή αποτελείται από ένα σύνολο από attributes τα οποία 

είναι ενός συγκεκριμένου τύπου και μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες τιμές. 

Κάθε attribute σχετίζεται με μια συγκεκριμένη σύνταξη η οποία ορίζει το είδος των 

τιμών που μπορούν να αποθηκευτούν. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σχέση 

μεταξύ μιας εγγραφής της υπηρεσίας καταλόγου, των attributes που αυτή περιέχει και 

των τιμών τους [24], [20]. 

 
 

 
 

Σχέση εγγραφής και attributes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-27- 



Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα σύνταξης attributes 

των υπηρεσιών καταλόγου. 

 

 
 

Παραδείγματα σύνταξης των attributes 
 
 

Το LDIF είναι η πρότυπη μορφή κειμένου με την οποία παρουσιάζονται οι εγγραφές 

της υπηρεσίας καταλόγου. Το LDIF μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε και να 

εισάγουμε δεδομένα από έναν εξυπηρετητή σε έναν άλλο ακόμα και αν αυτοί οι δύο 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς εσωτερικούς τύπους αναπαράστασης της βάσης 

δεδομένων. 

 

Το σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου είναι ανάλογο του σχήματος μιας σχεσιακής 

βάσης δεδομένων και ορίζει τις έγκυρες κλάσεις (objectclasses) καθώς επίσης και 

ποια χαρακτηριστικά (attributes) μπορεί να περιέχει αυτή και τι τύπου δεδομένων θα 

είναι (αλφαριθμητικό, αριθμός κτλ.). Τα ονόματα των attributes και των objectclasses 

θα πρέπει να είναι ορισμένα μοναδικά. Για το λόγο αυτό, το κάθε στοιχείο του 

σχήματος αναγνωρίζεται από μια μοναδικά ορισμένη ακολουθία αριθμών που 

χωρίζονται με τελείες και αποτελούν το OID. Αν κάποιος οργανισμός θέλει να 

επεκτείνει ένα σχήμα ορίζοντας νέες objectclasses και νέα attributes θα πρέπει να 

αποκτήσει για καθένα από αυτά ένα OID. Η απόκτηση τους γίνεται δωρεάν από τον 

οργανισμό IANA με τη συμπλήρωση μιας αίτησης (http://www.iana.org/cgi-

bin/enterprise.pl). 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος σύνταξης μιας objectclass: 

 
 
 
 
Objectclass (1.1.2.2.2 NAME ‘myPerson’  
                    DESC ‘my person’ 
                    SUP inetOrgPerson 
                    MUST ( myUniqueName $ givenName) 
                    MAY myPhoto) 
 

 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος σύνταξης ενός attribute: 

OID Ψευδώνυμο για το OID 

Περιγραφή 
Αντικείμενο Γονέας 

Προαιρετικά 
attributes 

Υποχρεωτικά 
attributes 

 
 
 
 
 
Attribute (1.3.6.1.1.1.1.0 NAME ‘uidNumber’ DESC ‘An integer identifying a user’ 
EQUALITY integerMatch 
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 SINGLE-VALUE) 
 
 
 
 
 

OID Ψευδώνυμο για το OID Περιγραφή 

Μοναδικής τιμής Συντακτικό του 
OID 

Κανόνας 
ταιριάσματος η  
ισότητα με integer 

 
 
 Το μοντέλο ονοματολογίας του LDAP ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και αναφοράς 

στα δεδομένα της υπηρεσίας καταλόγου. Το μοντέλο αυτό καθορίζει ότι οι εγγραφές 

οργανώνονται σε μια δενδρική δομή ανάλογη της ιεραρχικής οργάνωσης των αρχείων 

στο UNIX. Υπάρχουν όμως οι εξής διαφορές: 

 

 Η εγγραφή της ρίζας είναι θεμελιώδης (δεν υπάρχει απλά σαν κατάλογος όπου 

μπορεί να εισάγει κανείς δεδομένα) 

 Κάθε κόμβος μπορεί να περιέχει δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 

LDAP εγγραφή μπορεί να έχει κόμβους παιδιά 
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Η αναφορά σε μια εγγραφή γίνεται με χρήση του DN της (το οποίο ονομάζεται στην 

περίπτωση αυτή Relative Distinguished Name RDN) και το οποίο αποτελείται από 

την ένωση των DNs των προγενέστερων στο δέντρο εγγραφών.  

 

 
 
 
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εγγραφές alias οι οποίες επιτρέπουν σε μια 

εγγραφή να δείχνει σε κάποια άλλη με τρόπο ανάλογο της ύπαρξης των συμβολικών 

συνδέσμων (symbolic links) στο UNIX ή των συντομεύσεων στα Windows 95/NT. 

Ουσιαστικά αυτό που κάνει μια εγγραφή alias είναι η δυνατότητα να ανακατευθύνει 

την πορεία αναζήτησης στο δέντρο από μια εγγραφή σε μια άλλη εγγραφή. Δεν 

υποστηρίζουν όλοι οι servers την ύπαρξη aliases. Το αν τελικά θα ακολουθηθούν ή 

όχι τα aliases εξαρτάται από τον client. 

 
 

Εγγραφή alias 
 

Για να οριστεί μια εγγραφή σαν alias θα πρέπει να περιέχει την objectclass alias και 

το attribute aliasedObjectName το οποίο ορίζει το dn της εγγραφής στην οποία 

δείχνει η συγκεκριμένη alias εγγραφή. Παράδειγμα  alias εγγραφή σε μορφή ldif είναι 

το εξής: 
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uid=fred,ou=people,dc=Linux,dc=net 

objectclass=top 

objectclass=alias 

aliasedobjectname: uid=george,ou=people,dc=Linux,dc=net 

 

Η παραπάνω εγγραφή είναι μια εγγραφή alias η οποία δείχνει στην εγγραφή με dn το 

uid=george,ou=people,dc=Linux,dc=net 

 

Το LDAP λειτουργικό μοντέλο ορίζει το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να 

τροποποιεί το περιεχόμενο της υπηρεσίας καταλόγου χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο LDAP. Οι τρεις κατηγορίες λειτουργιών στις οποίες συγχωνεύονται οι 

εννέα λειτουργίες του πρωτοκόλλου είναι οι εξής: 

 

 Λειτουργίες ανεύρεσης: αναζήτηση, σύγκριση (read, compare). Αυτές οι δύο 

λειτουργίες επιτρέπουν την αναζήτηση και την ανάκτηση δεδομένων. 

Συνήθεις μέθοδοι αναζήτησης είναι η ανάκτηση μιας εγγραφής, η εμφάνιση 

όλων των εγγραφών που βρίσκονται κάτω από κάποιον κόμβο και η εμφάνιση 

των εγγραφών που περιέχονται σε ένα υποδένδρο και ικανοποιούν κάποια 

κριτήρια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων αναζήτησης – ισότητας, 

υποσυνόλου ενός αλφαριθμητικού, προσεγγιστικής αναζήτησης, «μεγαλύτερο 

από», «μικρότερο από», παρουσίας, άρνησης καθώς επίσης και συνδυασμός 

με λογικό και ή ή των προηγούμενων φίλτρων. Οι παράμετροι που ορίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση είναι οι εξής: 

 baseDN: ορίζει τον κόμβο από τον οποίο θα ξεκινήσει η αναζήτηση 

 scope: παίρνει τις τιμές “base”, “one-level” και “subtree” και ορίζει το 

βάθος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Συγκεκριμένα, αν 

έχει την τιμή “base” τότε θα εξεταστεί μόνο η εγγραφή που ορίζεται 

από το baseDN. Αν έχει την τιμή “one-level” εξετάζονται οι εγγραφές 

που βρίσκονται ακριβώς ένα επίπεδο κάτω από το baseDN. Τέλος, αν 

έχει την τιμή “subtree” εξετάζονται όλες οι τιμές του υποδέντρου που 

βρίσκονται κάτω από το baseDN 
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 filter: ορίζει το κριτήριο της αναζήτησης. Αυτό μπορεί να είναι είτε 

απλό, πχ ένα πεδίο να έχει μια συγκεκριμένη τιμή ή σύνθετο δηλαδή 

μια λογική έκφραση πολλών κριτηρίων 

 Άλλες παράμετροι ορίζουν ποια attributes θα επιστραφούν σαν 

αποτέλεσμα της αναζήτησης, αν θα ορισθούν χρονικά όρια αλλά και 

όρια στον αριθμό των εγγραφών που θα εξεταστούν στα πλαίσια της 

αναζήτησης όπως επίσης και το αν ο client θα ακολουθήσει ή όχι τα 

aliases.  

Η λειτουργία της σύγκρισης (compare) ελέγχει αν υπάρχει κάποια εγγραφή 

που να περιέχει ένα attribute με μια συγκεκριμένη τιμή.  

 Λειτουργίες ενημέρωσης: πρόσθεση, διαγραφή, μετονομασία (αλλαγή 

RDN). Κάθε λειτουργία ενημέρωσης είναι ατομική δηλαδή πραγματοποιείται 

με μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια είτε θα πετύχει ή θα αποτύχει.  

 Λειτουργίες πιστοποίησης και ελέγχου: σύνδεση, αποσύνδεση, 

εγκατάλειψη (bind, unbind, abandon). Ο εξυπηρετητής παραχωρεί προνόμια 

με βάση την ταυτότητα του client για όσο χρονικό διάστημα η σύνδεση 

παραμένει ανοιχτή ή ο client επαναπιστοποιείται. Υπάρχουν διάφοροι 

μέθοδοι σύνδεσης – η απλή σύνδεση (με αποστολή του DN και του password 

σε clear text μορφή)  και η SASL σύνδεση (ασφαλής μέθοδος σύνδεσης). Η 

λειτουργία αποσύνδεσης επιτρέπει στον εξυπηρετητή να αποβάλει τις 

πληροφορίες πιστοποίησης, να τερματίζει τις αναμένουσες λειτουργίες και να 

κλείνει την TCP σύνδεση. Η λειτουργία εγκατάλειψης δίνει τη δυνατότητα 

στον client να δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα αποτελέσματα μιας 

λειτουργίας που έχει ήδη υποβάλλει, αποστέλλοντας τον κωδικό του 

μηνύματος της λειτουργίας που επιθυμεί να εγκαταλείψει.  

 

Το μοντέλο ασφάλειας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατευθούν οι 

πληροφορίες της υπηρεσίας καταλόγου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Στην 

περίπτωση της απλής πιστοποίησης (simple authentication) o LDAP client παρέχει 

στο server ένα DN και ένα μη κωδικοποιημένο password. Ο server εντοπίζει την 

εγγραφή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο DN και ελέγχει κατά πόσο το password 

που βρίσκεται αποθηκευμένο σαν πεδίο της εγγραφής συμφωνεί με αυτό που 

αποστέλλει ο client.  
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Το LDAP υποστηρίζει τις εξής μεθόδους πιστοποίησης: 

1. Πρόσβαση του ανώνυμου χρήστη: Στην περίπτωση αυτή δεν 

πραγματοποιείται ουσιαστικά κανενός είδους πιστοποίηση καθώς ο 

client δεν παρέχει καμιά πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπεται η πρόσβαση στον χρήστη 

“anonymous” αλλά με περιορισμένα δικαιώματα 

2. Passwords σε καθαρή μορφή κειμένου (Plain Text Passwords): 

Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης λειτουργεί ως εξής: 

 Ο server ζητά από τον client username και password 

 Ο client απαντά στέλνοντας το username και το 

password 

 Γίνεται σύγκριση του password που στέλνει ο client και 

αυτού που βρίσκεται αποθηκευμένο στην εγγραφή του 

χρήστη με το συγκεκριμένο username 

 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο κίνδυνος 

υποκλοπής του password στην περίπτωση που κάποιος παρακολουθεί 

την επικοινωνία ανάμεσα στον client και το server. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα πρέπει να δίνεται επίσης και στο ποιος έχει δικαίωμα να μπορεί να 

διαβάζει τα passwords που βρίσκονται αποθηκευμένα στην υπηρεσία 

καταλόγου. 

3. Μηχανισμοί κωδικοποίησης των passwords: Στην περίπτωση αυτή 

τα passwords δεν στέλνονται σε καθαρή μορφή κειμένου αλλά 

κωδικοποιούνται με χρήση κάποιου αλγορίθμου όπως οι CRAM-MD5 

και DIGEST-MD5. 

4. Kerberos: Στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός πιστοποίησης 

βασίζεται στο δικτυακό πρωτόκολλο πιστοποίησης Kerberos το οποίο 

υλοποιεί την κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού με σκοπό την 

πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη.  

5. Χ.509: Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάσθηκε αρχικά για να υποστηρίζει 

την πιστοποίηση σε υπηρεσίες καταλόγου Χ.500 και βασίζεται στην 

κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. 
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Το πρωτόκολλο LDAP έκδοσης 3 όσο αφορά την πιστοποίηση βασίζεται στο 

μηχανισμό SASL, ο οποίος παρέχει έναν πρότυπο τρόπο υποστήριξης πολλαπλών 

πρωτοκόλλων πιστοποίησης.  

 

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται τα δικαιώματα πρόσβασης, οι οντότητες στις 

οποίες παραχωρούνται αυτά και οι εγγραφές στις οποίες αναφέρονται συνιστούν τον 

έλεγχο πρόσβασης (access control). To LDAP δεν ορίζει προς το παρόν ένα πρότυπο 

μοντέλο ελέγχου.  

 

Οι μηχανισμοί SSL και TLS είναι δύο νέες τεχνολογίες ασφάλειας που κωδικοποιούν 

τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ του client και του server. Το LDAP που 

«τρέχει» πάνω από το SSL (LDAPS) επιτρέπει επίσης ασφαλείς LDAP συνδέσεις.  

 
 
 
2.2 ΔΟΜΗ DIT 
 
 
Το DIT (Directory Information Tree) αποτελεί τη λογική δομή και κατηγοριοποίηση 

των δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου. Η δομή ενός DIT με βάση την οποία θα 

οργανωθούν τα δεδομένα μιας υπηρεσίας καταλόγου μπορεί να είναι είτε ιεραρχική 

(hierarchical DIT) είτε επίπεδη (flat DIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directory Information Tree 
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Κάθε μια από τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις παρουσιάζει μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα.  

 

 

Ιεραρχική δομή DIT (Hierarchical DITs) 

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ιεραρχικής δομής ενός DIT είναι ότι: 

 οδηγούν σε μεγαλύτερα DNs (Distinguished Names)  

 απεικονίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική δομή του συστήματος 

το οποίο αναπαριστούν  

 μπορούν να προκαλέσουν περισσότερα διαχειριστικά προβλήματα στην 

περίπτωση που τα δεδομένα του οργανισμού μεταβάλλονται συχνά 

 ελαχιστοποιούν την πιθανότητα του ενδεχομένου να προκύψουν δύο κοινά 

DNs. 

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα παράδειγμα ιεραρχικής οργάνωσης των 

δεδομένων: 

 

 
-35- 



Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

 
Ιεραρχικό DIT 

 
 
 
 
Επίπεδη δομή DIT (Flat DITs) 
 
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός επίπεδου DIT είναι ότι: 

 δεν υπάρχει ανάγκη εκτενούς κατηγοριοποίησης 

 τα DNs που προκύπτουν είναι σύντομα και ευκολομνημόνευτα 

 το δέντρο είναι πιο σταθερό από την άποψη ότι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες 

οι αλλαγές και οι μετακινήσεις των χρηστών καθώς αρκούν αλλαγές στα 

attributes της εγγραφής και δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στο DN της 

εγγραφής.  
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα παράδειγμα επίπεδης οργάνωσης των δεδομένων: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επίπεδο DIT 
 

 
2.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
 

Το είδος του DIT που θα επιλεχθεί και ο ειδικότερος τρόπος οργάνωσης των 

δεδομένων της υπηρεσίας καταλόγου ενός οργανισμού συμβάλλουν σημαντικά στην 

συνολική απόδοση του εξυπηρετητή που υλοποιεί την υπηρεσία καταλόγου. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την απόδοση ενός ldap server  με βάση τους 

χρόνους απόκρισης, σε ένα σύνολο ερωτημάτων, όταν μεταβάλλεται ο τρόπος 

οργάνωσης των δεδομένων και μεταβαίνουμε σταδιακά από μια επίπεδη οργάνωση 

στο ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης. Ιδιαιτερότητα στην περίπτωση μας αποτελεί η 

ύπαρξη πολλών alias εγγραφών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των aliases στο 

δέντρο τόσο πιο επίπεδη είναι η οργάνωση του. Μειώνοντας τον αριθμό των aliases 

μεταβαίνουμε σε μια πιο ιεραρχική οργάνωση των δεδομένων.  

 

Η μείωση του αριθμού των aliases που υπάρχουν στο δέντρο γίνεται σταδιακά. Σε 

κάθε φάση μείωσης τους εξετάζουμε την απόδοση του server με όρους χρόνου 

απόκρισης εκτελώντας μια σειρά ερωτημάτων τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε 

κάποιες κατηγορίες. Το κατά πόσο θα ακολουθούνται τα aliases όπως έχει ήδη 

αναφερθεί αποτελεί ευθύνη του client. 

 
-37- 



Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

 

Από τα πειράματα που εκτελούνται προκύπτουν γραφικές παραστάσεις οι οποίες 

δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η ύπαρξη των aliases την απόδοση του 

server με βάση βέβαια και το κατά πόσο ο client επιλέγει να τα ακολουθήσει ή όχι. 

Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης των 

δεδομένων, των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, των ερωτημάτων που 

εκτελέστηκαν, των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και των συμπερασμάτων στα 

οποία οδηγηθήκαμε. 
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3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ LDAP 
 
 
3.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Τα δεδομένα στα οποία βασίσαμε τα πειράματα μας δεν είναι πραγματικά δεδομένα 

κάποιου οργανισμού. Το είδος των δεδομένων τα οποία δημιουργήσαμε επιλέχθηκε 

με τρόπο που να ικανοποιεί τους σκοπούς των πειραμάτων μας. Μπορούν όμως να 

αποτελέσουν επέκταση του υπάρχοντος DIT ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

 

Το δέντρο της υπηρεσίας καταλόγου που υλοποιήσαμε περιέχει υποθετικά δεδομένα  

μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των δημοσιεύσεων τους. Πηγή για 

τη δημιουργία των δεδομένων αυτών αποτέλεσαν η δοκιμαστικά βάση Northwind της  

MS Access και ο δικτυακός κόμβος του DBLP. Τα δεδομένα μας οργανώνονται σε 

δύο δέντρα. Ο κόμβος ρίζα του πρώτου δέντρου έχει σαν πρόθεμα το o=uom,c=gr 

ενώ ο δεύτερος το o=publications.  

 

Το πρώτο επίπεδο του δέντρου με rootDN το o=uom,c=gr περιέχει εγγραφές τριών 

τμημάτων (Πληροφορικής, Μαθηματικών και Φυσικής) του Πανεπιστημίου. Η κάθε 

εγγραφή αποτελεί ένα ξεχωριστό OrganizationalUnit. Τα  distinguished names (DNs) 

των τριών τμημάτων είναι αντίστοιχα ou=csd,o=uom,c=gr , ou=math,o=uom,c=gr 

και ou=physics,o=uom,c=gr. Κάτω από κάθε εγγραφή τμήματος υπάρχουν τα 

δεδομένα των μελών ΔΕΠ του τμήματος και των δημοσιεύσεων τους. Στο δέντρο 

δηλαδή, κάτω από κάθε εγγραφής τμήματος υπάρχουν εγγραφές για δύο 

OrganizationalUntis με DNs, πχ για το τμήμα πληροφορικής, ou=people, 

ou=csd,o=uom,c=gr και ou=publications,ou=csd,o=uom,c=gr. Στο πρώτο δέντρο 

λοιπόν με rootDN το o=uom,c=gr τα δεδομένα των μελών ΔΕΠ και των 

δημοσιεύσεων είναι χωρισμένα κατά τμήματα. Γραφικά ο τρόπος οργάνωσης του 

πρώτου δέντρου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Οργάνωση δεδομένων για το δέντρο με rootDN o=uom, c=gr 

 
 

Οι εγγραφές των κόμβων του δέντρου σε μορφή LDIF είναι οι εξής: 

 

Εγγραφή με DN o=uom,c=gr: 

 
dn: o=uom,c=gr 

objectclass: top 

objectclass: organization 

o: uom 

o: uom,c=gr 

 

Εγγραφή με DN ou=csd,o=uom,c=gr: 

 
dn: ou=csd, o=uom,c=gr 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: csd 

description: Computer Sience Department 
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Εγγραφή με DN ou=people,ou=csd,o=uom,c=gr: 

 
dn: ou=people,ou=csd, o=uom,c=gr 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: people 

 

Εγγραφή με DN ou=publications,ou=csd,o=uom,c=gr: 

 
dn: ou=publications,ou=csd,o=uom,c=gr 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: publications 
 

Στο δέντρο με rootDN o=publications αποθηκεύονται οι δημοσιεύσεις των μελών 

ΔΕΠ χωρισμένες κατά είδος, ανάλογα δηλαδή με το αν δημοσιεύτηκαν σε περιοδικό, 

σε συνέδριο ή σαν άρθρο (journal). Έτσι σε πρώτο επίπεδο κάτω από τον κόμβο με 

dn το o=publications υπάρχουν τρεις εγγραφές OrganizationalUnit με dn αντίστοιχα 

ou=magazines, o=publications, ou=journals,o=publications και 

ou=conferences,o=publications. Γραφικά ο τρόπος οργάνωσης του δεύτερου 

δέντρου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
 
 

 
Οργάνωση δεδομένων του δέντρου με rootDN o=publications 
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Οι εγγραφές των κόμβων του δέντρου σε μορφή LDIF είναι οι εξής: 

 

Εγγραφή με DN o=publications: 

 
dn: o=publications 

objectclass: top 

objectclass: organization 

o: publications 

description: Users Publications 

 

Εγγραφή με DN ou=magazines,o=publications: 

 
dn: ou=magazines,o=publications 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: magazines 

 

Εγγραφή με DN ou=journals,o=publications: 

 
dn: ou=journals,o=publications 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: journals 

 

Εγγραφή με DN ou=conferences,o=publications: 

 
dn: ou=conferences,o=publications 

objectclass: top 

objectclass: organizationalUnit 

ou: journals 

 

 

Ένα παράδειγμα εγγραφής ενός μέλους ΔΕΠ είναι το εξής: 

 

dn: uid=atrujillo, ou=people, ou=csd, o=uom, c=gr 

objectclass: top 
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objectclass: person 

objectclass: organizationalPerson 

objectclass: inetOrgPerson 

uid: atrujillo 

cn: Ana Trujillo 

sn: Ana 

givenname: Trujillo 

mail: atrujillo@csd.uom.gr 

ou: csd 

title: Lecturer 

 

Οι εγγραφές των χρηστών δηλώνονται με χρήση των objectclasses person, 

organizationalPerson και inetOrgPerson και των attributes 

 

uid:  ο κωδικός του χρήστη. Δημιουργείται από την ένωση του πρώτου 

γράμματος του μικρού του ονόματος και το επώνυμο του. 

cn:   το ονοματεπώνυμο του χρήστη 

sn:   το μικρό όνομα του χρήστη 

givenname:  το επώνυμο του χρήστη 

ou:   ο οργανισμός στον οποίο ανήκει 

title:   ο τίτλος του χρήστη 

 

Οι εγγραφές των τμημάτων του πρώτου δέντρου που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις 

είναι προφανές ότι δεν θα είχε κανένα νόημα να επαναλαμβάνονται στο δέντρο του 

o=publications. Υπάρχει όμως η δυνατότητα οι εγγραφές του πρώτου δέντρου να 

είναι alias εγγραφές που θα δείχνουν σε αυτές του δεύτερου. Αυτό που θα κερδίζαμε 

από μια τέτοια οργάνωση των δεδομένων θα ήταν κατά πρώτο λόγο μια πιο επίπεδη 

δομή του δέντρου με ότι θετικό μπορεί να συνεπάγεται αυτό και κυρίως με την 

απλούστερη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη δομή του δέντρου που θα προέκυπτε από 

αυτού του είδους την οργάνωση. Η οργάνωση αυτή των δεδομένων μας εξασφαλίζει 

επίσης τη δυνατότητα παραχώρησης (delegetion) της διαχείρισης των δημοσιεύσεων 

σε κάποιον τρίτο παράγοντα, πράγμα που δεν είναι εφικτό αν οι εγγραφές των 

δημοσιεύσεων βρίσκονται στο δέντρο με rootDN  o=uom,c=gr. Το ζητούμενο είναι 
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πλέον να δούμε κατά πόσο η ύπαρξη των alias εγγραφών βελτιώνει ή όχι την 

απόδοση του server.  

 

Ένα παράδειγμα εγγραφής μιας δημοσίευσης είναι το εξής: 

 
# 0-89791-642-6, publications, csd, uom, gr 

dn: documentIdentifier=0-89791-642,ou=publications,ou=csd,o=uom,c=gr 

objectclass: top 

objectclass: document 

documentIdentifier: 0-89791-642-6 

documentTitle: On the Relative Cost of Sampling for Join Selectivity 

Estimation 

documentAuthor: uid=amoreno, ou=people, ou=csd, o=uom, c=gr 

documentPublisher: IEEE 

documentLocation:http://www.informatik.uni-trier.de/db/pods/pods94-

14.html 
 

Οι εγγραφές των δημοσιεύσεων δηλώνονται με χρήση της objectclass document που 

περιέχει τα attributes: 

 

DocumentIdentifier:   ο κωδικός της δημοσίευσης 

DocumentTitle:           ο τίτλος της δημοσίευσης 

DocumentAuthor:       ο συγγραφέας της δημοσίευσης 

DocumentPublisher:   ο φορέας της δημοσίευσης 

DocumentLocation:    η διεύθυνση στην οποία μπορεί να βρει κανείς τη δημοσίευση. 

 

Τα πεδία DocumentIdentifier και DocumentAuthor είναι τύπου dn. 

 

Ένα παράδειγμα εγγραφής μιας δημοσίευσης που είναι alias είναι το εξής: 

 

# 0-89791-642-6, publications, csd, uom, gr 

dn: documentIdentifier=0-89791-642-6,ou=publications,ou=csd,o=uom,c=gr 

objectClass: alias 

objectClass: extensibleObject 

aliasedObjectName: documentIdentifier=0-89791-642-

6,ou=magazines,o=publications 
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documentIdentifier: 0-89791-642-6 

 

Η συγκεκριμένη εγγραφή βρίσκεται κάτω από τον κόμβο ou=publications, ou=csd, 

o=uom,c=gr και δείχνει στον κόμβο με dn documentIdentifier=0-89791-642-

6,ou=magazines,o=publications. Στις alias εγγραφές μπορούμε να προσθέσουμε και 

οποιοδήποτε άλλο attribute της objectclass document. Για τη μελέτη μιας κατηγορίας 

ερωτημάτων, όπως θα δούμε και παρακάτω, θεωρούμε ότι οι εγγραφές alias 

περιέχουν επιπλέον το πεδίο documentitle.  

 
Με την χρήση λοιπόν των alias τα ldap δεδομένα δημιουργούν έναν γράφο ο οποίος 
σχηματικά περιγράφεται ως εξής: 
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Όταν όλες οι εγγραφές των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο δέντρο με rootDN 

o=uom,c=gr είναι aliases τότε ο γράφος μας παρουσιάζει την μεγαλύτερη πυκνότητα 

που μπορεί να έχει. Για να αραιώσουμε τον γράφο μετατρέπουμε τις εγγραφές που 

είναι alias σε κανονικές εγγραφές δημοσιεύσεων στο δέντρο με rootDN o=uom,c=gr. 

Έτσι μειώνεται ο αριθμός των συνδεδεμένων εγγραφών μεταξύ των δύο δέντρων. Η 

αραίωση του γράφου γίνεται σταδιακά έτσι ώστε να διακρίνουμε τις περιπτώσεις 

όπου ο γράφος είναι πυκνός κατά 100%, 80%, 40%, 0%. Στην περίπτωση όπου η 

πυκνότητα του γράφου είναι στο 0% προφανώς δεν υπάρχει καμιά εγγραφή alias στο 

δέντρο και ουσιαστικά όλα τα δεδομένα σχετικά με τις δημοσιεύσεις βρίσκονται 

κάτω από το δέντρο με rootDN o=uom,c=gr. 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω ποσοστά πυκνότητας του γράφου εκτελούμε έναν 

αριθμό ερωτημάτων  και υπολογίζουμε τους χρόνους απόκρισης, ώστε να δούμε κατά 

πόσο παρουσιάζει η παρουσία των aliases την απόδοση του server. 

 
 
 
3.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
Τα ερωτήματα που εκτελούνται στον ldap server ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες: 

 

 Στην πρώτη κατηγορία ερωτημάτων γίνεται προσεγγιστική αναζήτηση των 

εγγραφών εκείνων των οποίων ένα attribute περιέχει κάποιο αλφαριθμητικό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ερωτημάτων αυτής της κατηγορίας είναι τα 

ερωτήματα με τα οποία  γίνεται αναζήτηση των δημοσιεύσεων εκείνων στις 

οποίες ο τίτλος της δημοσίευσης περιέχει ένα αλφαριθμητικό. Σε αυτή την 

κατηγορία ερωτημάτων ο client δεν ακολουθεί τα aliases. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, ακόμα και όταν μια εγγραφή είναι alias περιέχει το attribute 

documentTitle. Άρα στην περίπτωση αυτή πάντα έχει νόημα η αναζήτηση 

μιας τιμής του πεδίου documentTitle ακόμα και όταν ο client δεν ακολουθεί 

τα aliases. Παράδειγμα ερωτήματος αυτής της κατηγορίας είναι το εξής: 

    

ldapsearch -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" "documentTitle=*database*" 
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Όπως φαίνεται από το παράδειγμα, το baseDN των ερωτημάτων, δηλαδή το 

σημείο από το οποίο αρχίζει η αναζήτηση, είναι η ρίζα του πρώτου δέντρου με 

dn o=uom,c=gr. Ο client εξ’ ορισμού δεν ακολουθεί τα aliases. Για να τα 

ακολουθήσει θα πρέπει η ερώτηση να γίνει με την επιλογή –a always. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων βασίζεται στη λογική της πρώτης με τη 

διαφορά ότι τώρα ακολουθούνται τα aliases οπότε ουσιαστικά στην 

περίπτωση αυτή οι αναζητήσεις γίνονται στο δέντρο με rootDN 

o=publications. Παράδειγμα ερωτήματος αυτής της κατηγορίας είναι το εξής: 

 

ldapsearch -a always -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" 

"documentTitle=*cluster*" 

 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι παρόλο που σαν baseDN ορίζεται ο κόμβος με dn 

το o=uom,c=gr λόγω της ύπαρξης των aliases μέρος των αναζητήσεων 

μεταφέρεται στο δέντρο με rootDN o=publications. 

 

 Η τρίτη κατηγορία ερωτημάτων περιλαμβάνει ερωτήματα όπου κάποιο πεδίο 

έχει μια συγκεκριμένη και ακριβή τιμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ερωτημάτων αυτής της κατηγορίας είναι τα ερωτήματα με τα οποία γίνεται η 

αναζήτηση των δημοσιεύσεων κάποιου συγγραφέα. Το πεδίο 

DocumentAuthor είναι τύπου dn και επομένως οι αναζητήσεις γίνονται με 

βάση τα dn των εγγραφών των μελών ΔΕΠ. Στα ερωτήματα αυτής της 

κατηγορίας δεν ακολουθούνται τα aliases. Παράδειγμα ερωτήματος αυτής της 

κατηγορίας είναι το εξής: 

 

ldapsearch -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" "DocumentAuthor=uid=amoreno, 

ou=people, ou=csd, o=uom, c=gr" 

 

 Η τέταρτη κατηγορία ερωτημάτων χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια με την τρίτη 

με τη διαφορά ότι σε αυτή την κατηγορία ο client ακολουθεί τα aliases. 

Παράδειγμα ερωτήματος αυτής της κατηγορίας είναι το εξής: 
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ldapsearch -a always -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" 

"DocumentAuthor=uid=vashworth, ou=people, ou=csd, o=uom, c=gr" 

 

 Η πέμπτη κατηγορία ερωτημάτων αφορά ερωτήματα στα οποία το πεδίο 

αναζήτησης είναι ένα indexed πεδίο, όπως για παράδειγμα το πεδίο 

documentIdentifier. Στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας ερωτημάτων ο 

client ακολουθεί τα aliases. Παράδειγμα ερωτήματος αυτής της κατηγορίας 

είναι το εξής: 

 

ldapsearch -a always -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" documentIdentifier=0-

89791-642-6 

 

 Τέλος, η έκτη κατηγορία ερωτημάτων περιλαμβάνει ερωτήματα συνδυαστικά. 

Και σε αυτή την περίπτωση, ο client ακολουθεί τα aliases. Παράδειγμα 

ερωτήματος αυτής της κατηγορίας είναι το εξής: 

 

ldapsearch -a always -x -h localhost -b "o=uom,c=gr" 

"(&(documentTitle=*database*)(documentPublisher=IEEE))" 

  

Με το ερώτημα αυτό γίνεται αναζήτηση των δημοσιεύσεων των οποίων ο 

τίτλος περιέχει τη λέξη database και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην IEEE. 

 

Για κάθε κατηγορία ερωτημάτων δημιουργήσαμε αρχεία τα οποία περιείχαν 10, 20, 

30... μέχρι 80 περίπου και κατά περίπτωση ερωτήματα. Τα ερωτήματα που 

περιέχονταν σε καθένα από τα αρχεία αυτά τα εκτελέσαμε για κάθε ποσοστό 

πυκνότητας του γράφου και καταγράψαμε τους χρόνους απόκρισης των ερωτημάτων.
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
4.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων εγκαταστάθηκε η έκδοση 2.1.22 του 

OpenLDAP. Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε το συγκεκριμένο πακέτο 

λογισμικού είναι το γεγονός ότι μπορούμε να το προμηθευτούμε δωρεάν. Σημαντικό 

επίσης ρόλο στην επιλογή μας έπαιξε και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκδοση του 

συγκεκριμένου λογισμικού υποστηρίζει την ύπαρξη aliases. Η εγκατάσταση του 

OpenLDAP έγινε σε λειτουργικό Linux RedHat 9 [17], [23]. 

 
 
Χαρακτηριστικά του OpenLDAP 
 
 
Οι εκδόσεις 2.x του OpenLDAP χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο LDAP έκδοσης 3 και αναπτύχθηκαν από τον 

οργανισμό OpenLDAP υπό την άδεια GPL. 

 

Οι εκδόσεις αυτές του OpenLDAP παρέχουν τα εξής: 

 

 Δυνατότητα κωδικοποίησης SSL/TLS 

 Υποστήριξη referrals 

 Υποστήριξη SASL/GSSAPI πιστοποίησης, 

μηχανισμού ασφαλείας βασισμένου στο Kerberos 

  Δυνατότητα αποθήκευσης των password σε μορφή 

cleartext, crypt, MD5 και SHA 

 Συμβατότητα με το Χ.500 (Χ.500 Gateway) 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης του σχήματος 

 Υποστήριξη μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης 

 Υποστήριξη διάφορων backends (ldbm, SQL, Shell, 

Passwd) 

 APIs για C, C++, PHP, Perl, Python, TCL, SmallTalk, 

Sun JNDI, … 
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Αρχεία διαμόρφωσης (Config Files) 
 
 
Το κύριο αρχείο διαμόρφωσης του server ονομάζεται slapd.conf. Τα σχήματα 

αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία και συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια με 

δηλώσεις include στο slapd.conf.  

 

Στις εκδόσεις 1.x του OpenLDAP το αρχείο slapd.at.conf περιέχει τον ορισμό των 

attributes ενώ το αρχείο slapd.oc.conf τον ορισμό των objectclasses. Στις εκδόσεις 2.x 

του OpenLDAP τα αρχεία στα οποία περιγράφονται τα σχήματα περιέχονται συνήθως 

στο /etc/ldap/schema ή στο /etc/openldap/schema. Στο αρχείο ldap.conf μπορεί να 

γίνει η αρχικοποίηση κάποιων παραμέτρων όπως η βάση από την οποία θα ξεκινούν 

όλα τα ερωτήματα, ο μέγιστος χρόνος αναμονής των απαντήσεων κτλ. 

 

Η επεξήγηση κάποιων βασικών δηλώσεων του αρχείου slapd.conf φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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include   /etc/ldap/slapd.at.conf 
include   /etc/ldap/slapd.oc.conf 
schemacheck   on 
referral   ldap://root.openldap.org/ 
pidfile   /var/run/slaps.pid 
argsfile  /var/run/slapd.args 
defaultsearchbase dc=Whitemice,dc=Org 
idletimeout  0 
threads   32 
 

 
 
 
Η σειρά με την οποία κάνουμε include τα αρχεία των σχημάτων έχει σημασία και θα 

πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην παραβιάζεται η ιεραρχία των objectclasses που 

ορίζονται σε αυτά. 

 
4.1.1 Εγκατάσταση του OpenLDAP 2.1.22 
 
Όπως περιγράφτηκε και προηγουμένως η έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας βασίζεται στην ύπαρξη των aliases τα οποία όπως επίσης έχει 

προαναφερθεί δεν υποστηρίζονται από όλους τους ldap servers. Το OpenLDAP 

υποστηρίζει την ύπαρξη aliases στις τελευταίες εκδόσεις του και μόνο εφόσον γίνει 

compiled ώστε να χρησιμοποιεί ldbm backend. 

 

Αρχεία του σχήματος 
που γίνονται include  

Αρχείο  
παραμέτρων 

Το searchbase που θα 
χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση που ο client 
δεν το ορίζει 

Ο χρόνος που διατηρείται 
μια idle σύνδεση ανοιχτή. 
Η τιμή 0 σημαίνει ότι μια 
idle σύνδεση δεν 
τερματίζεται. 

Μέγιστός αριθμός 
threads. 

Επιβολή του σχήματος 
on/off 

Αναφορά σε ανώτερο 
στην ιεραρχία ldap server 

Αρχείο όπου 
αποθηκεύεται το pid του 
δαίμονα slapd 
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Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να γίνει εγκατασταθεί η τελευταία διαθέσιμη έκδοση 

του openldap και όχι αυτή που περιέχεται στο Red Hat 9. Οι παράμετροι με τις οποίες 

έγινε compile το openldap είναι οι εξής: 

 

./configure --enable-shell --enable-ldbm --disable-bdb 

 

Όταν χρησιμοποιείται ldbm backend τότε μπορούν να οριστούν οι εξής παράμετροι: 

 

cachesize: Ο αριθμός των εγγραφών που μπορούν να γίνουν cached 

dbcachesize: το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για την εναποθήκευση κάθε 

index 

dbnolocking: Απενεργοποίηση του κλειδώματος των αρχείων 

dbnosync: Απενεργοποίηση των ταυτόχρονων εγγραφών 

directory: ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία 

mode: τα δικαιώματα στα αρχεία 

index: τα attributes που είναι indexed και ο τύπος των indexes που δημιουργούνται 

 

 

Το αρχείο διαμόρφωσης του ldap server που χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 
# $OpenLDAP: pkg/ldap/servers/slapd/slapd.conf,v 1.23.2.8 2003/05/24 

23:19:14 kurt Exp $ 

# 

# See slapd.conf(5) for details on configuration options. 

# This file should NOT be world readable. 

# 

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

include         /usr/local/etc/openldap/schema/cosine.schema 

include         /usr/local/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 

include         /usr/local/etc/openldap/schema/nis.schema 

 

# Define global ACLs to disable default read access. 

 

# Do not enable referrals until AFTER you have a working directory 

# service AND an understanding of referrals. 
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#referral ldap://root.openldap.org 

 

pidfile /usr/local/var/slapd.pid 

argsfile /usr/local/var/slapd.args 

 

# Load dynamic backend modules: 

# modulepath /usr/local/libexec/openldap 

# moduleload back_bdb.la 

# moduleload back_ldap.la 

# moduleload back_ldbm.la 

# moduleload back_passwd.la 

# moduleload back_shell.la 

 

# Sample security restrictions 

# Require integrity protection (prevent hijacking) 

# Require 112-bit (3DES or better) encryption for updates 

# Require 63-bit encryption for simple bind 

# security ssf=1 update_ssf=112 simple_bind=64 

 

# Sample access control policy: 

# Root DSE: allow anyone to read it 

# Subschema (sub)entry DSE: allow anyone to read it 

# Other DSEs: 

#  Allow self write access 

#  Allow authenticated users read access 

#  Allow anonymous users to authenticate 

# Directives needed to implement policy: 

# access to dn.base="" by * read 

# access to dn.base="cn=Subschema" by * read 

# access to * 

# by self write 

# by users read 

# by anonymous auth 

# 

# if no access controls are present, the default policy is: 

# Allow read by all 

# 

# rootdn can always write! 

 

####################################################################### 
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# ldbm database definitions 

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

 

database        ldbm  

cachesize         0 

dbcachesize       0 

suffix  "o=uom,c=gr" 

suffix            "o=publications" 

rootdn  "cn=Manager,o=uom,c=gr" 

# Cleartext passwords, especially for the rootdn, should 

# be avoid.  See slappasswd(8) and slapd.conf(5) for details. 

# Use of strong authentication encouraged. 

rootpw  secret 

# The database directory MUST exist prior to running slapd AND  

# should only be accessible by the slapd and slap tools. 

# Mode 700 recommended. 

directory /usr/local/var/openldap-data 

# Indices to maintain 

index objectClass eq 

index   uid,documentIdentifier  eq 

 

 
 
Από το αρχείο διαμόρφωσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

 

 Χρησιμοποιείται ldbm backend 

 Υπάρχουν δύο suffixes τα o=uom,c=gr και o=publications 

 Ο διαχειριστής του server έχει dn το cn=Manager, o=uom, c=gr 

 Το password του διαχειριστή είναι η λέξη secret (είναι αυτό που εξ’ ορισμού 

θέτει η εγκατάσταση του OpenLDAP καθώς δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει 

οποιαδήποτε ρύθμιση όσο αφορά θέματα ασφάλειας) 

 Τα δεδομένα βρίσκονται στον κατάλογο /usr/local/var/openldap-data 

 Δημιουργήθηκαν δείκτες ισότητας (equality indexes) για τα πεδία uid και 

documentIdentifier 

 Δεν αποθηκεύονται αποτελέσματα στην cache 

 

Η δημιουργία των δεικτών έγινε με την εντολή slapindex.   
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4.1.2 Εισαγωγή εγγραφών 
 
 Η εισαγωγή των εγγραφών στη βάση έγινε χρησιμοποιώντας την εντολή ldapadd η 

οποία έπαιρνε σαν όρισμα τα κατάλληλα διαμορφωμένα ldif αρχεία. Οι εγγραφές των 

δημοσιεύσεων περιγράφονται από την objectlass document της οποίας ο ορισμός 

περιέχεται στο included αρχείο usr/local/etc/openldap/schema/cosine.schema και 

είναι ο εξής: 

 

objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.6 NAME 'document' 

 SUP top STRUCTURAL 

 MUST documentIdentifier 

 MAY ( COMMONNAME $ DESCRIPTION $ SEEALSO $ LOCALITYNAME $ 

  organizationName $ organizationalUnitName $ 

  documentTitle $ documentVersion $ documentAuthor $ 

  documentLocation $ documentPublisher ) 

               ) 

 
Όπως φαίνεται από τον ορισμό της κλάσης document το μόνο υποχρεωτικό attribute 

είναι το documentIdentifier. Ο ορισμός αυτού του attribute καθώς επίσης και των 

documentTitle, documentAuthor, documentLocation, documentPublisher 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.12 NAME 'documentTitle' 

 DESC 'RFC1274: title of document' 

 EQUALITY caseIgnoreMatch 

 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{256} ) 

 
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.14 NAME 'documentAuthor' 

 DESC 'RFC1274: DN of author of document' 

 EQUALITY distinguishedNameMatch 

 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 ) 

 
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.15 NAME 'documentLocation' 

 DESC 'RFC1274: location of document original' 

 EQUALITY caseIgnoreMatch 

 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 
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 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{256} ) 

 
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.56 NAME 'documentPublisher' 

 DESC 'RFC1274: publisher of document' 

 EQUALITY caseIgnoreMatch 

 SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

 SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 ) 

 
 
 
4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 
Μετά από την εκτέλεση των πειραμάτων προέκυψαν τα παρακάτω αριθμητικά 

αποτελέσματα: 

 

1η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Ερωτήματα όπου γίνεται προσεγγιστική αναζήτηση των εγγραφών εκείνων των 
οποίων ένα attribute περιέχει κάποιο αλφαριθμητικό και δεν ακολουθούνται τα 
aliases. 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 2.06 2.09 2.12 2.15 
20 4.12 4.15 4.17 4.24 
30 6.16 6.2 6.23 6.34 
40 8.18 8.31 8.38 8.54 
50 10.31 10.36 10.48 10.63 
60 12.37 12.39 12.58 12.64 
70 14.34 14.43 14.62 14.91 

 
 
2η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Ερωτήματα όπου γίνεται προσεγγιστική αναζήτηση των εγγραφών εκείνων των 
οποίων ένα attribute περιέχει κάποιο αλφαριθμητικό και ακολουθούνται τα aliases. 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 2.24 2.19 2.15 2.1 
20 4.49 4.47 4.33 4.32 
30 6.77 6.65 6.45 6.35 
40 9.07 8.9 8.6 8.6 
50 11.36 11.21 10.54 10.85 
60 13.64 13.28 13.09 13.02 
70 16.08 16.01 14.97 14.12 
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3η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Eρωτήματα όπου κάποιο πεδίο έχει μια συγκεκριμένη και ακριβή τιμή και δεν 
ακολουθούνται τα aliases. 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 1.94 1.94 1.95 1.99 
20 3.84 3.91 3.94 4.13 
30 5.9 5.98 6 6.38 
40 8.02 8.13 8.25 8.44 
50 10.2 10.23 10.3 10.5 
60 12.34 12.32 12.4 12.71 
70 14.45 15.06 15.07 15.20 
83 16.29 17.88 17.92 17.98 

 
 
4η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Eρωτήματα όπου κάποιο πεδίο έχει μια συγκεκριμένη και ακριβή τιμή και 
ακολουθούνται τα aliases. 
 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 2.24 2.17 2.12 2.08 
20 4.38 4.32 4.32 4.28 
30 6.75 6.62 6.62 6.41 
40 9.05 8.76 8.68 8.57 
50 11.37 11.13 11.12 10.79 
60 13.57 13.3 13.26 12.95 
70 15.95 15.56 15.49 15.21 
83 19 18.53 18.42 17.98 

 
 
5η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Eρωτημάτων στα οποία το πεδίο αναζήτησης είναι ένα indexed πεδίο και 
ακολουθούνται τα aliases. 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 0.99 1.03 0.94 0.83 
20 1.99 1.92 1.85 1.59 
30 3.02 2.97 2.71 2.43 
40 4.14 3.85 3.71 3.34 
50 5.02 4.92 4.92 4.38 
60 6.83 6.16 6.13 5.05 
70 7.09 7.05 7.06 5.9 
80 7.76 7.77 7.78 6.5 
92 9.2 9.18 8.52 7.57 
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6η Κατηγορία ερωτημάτων 
 
Συνδυαστικά ερωτήματα όπου ακολουθούνται τα aliases. 
 
Αριθμός ερωτημάτων Χρόνοι απόκρισης για πυκνότητα γράφου 
 100% 80% 40% 0% 

10 2.25 2.2 2.12 2.1 
20 4.57 4.44 4.27 4.3 
30 6.76 6.64 6.33 6.32 
40 9.07 8.9 8.5 8.43 
50 11.28 11.13 10.49 10.41 
60 13.69 13.54 12.85 12.81 
70 15.68 15.5 14.9 15.25 

 
 
 

Συγκριτικά αποτελέσματα των παραπάνω αριθμητικών αποτελεσμάτων μπορούν να 

προκύψουν και από τις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν. 
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2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
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5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
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6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
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Στις κατηγορίες ερωτημάτων 1 και 2 εκτελούνται τα ίδια ερωτήματα με τη διαφορά 
ότι στην πρώτη περίπτωση δεν ακολουθούνται τα aliases ενώ στη δεύτερη 
ακολουθούνται. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορίες 
αυτές περιέχουν ερωτήματα όπου το κριτήριο αναζήτησης είναι ένα αλφαριθμητικό 
που περιέχεται σε ένα attribute (documentTitle), το οποίο υπάρχει στην εγγραφή είτε 
αυτή είναι alias είτε όχι. Άρα στην περίπτωση αυτή θα είχε νόημα να κάνουμε μια 
σύγκριση της απόδοσης του server για κάθε μια από τις δύο κατηγορίες ανά αριθμό 
ερωτημάτων. Να εξετάσουμε για παράδειγμα τους χρόνους απόκρισης για την 
περίπτωση των 50 ερωτημάτων όταν ακολουθούνται και όταν δεν ακολουθούνται τα 
aliases, για τα διάφορα ποσοστά αραίωσης του γράφου. Τα αποτελέσματα αυτών των 
συγκρίσεων παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί: 
 

 
-62- 



Διαχείριση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

100% 80% 40% 0%

Χ
ρό
νο
ς 
απ

όκ
ρι
ση

ς

Ποσοστό αραίωσης

10 ερωτήματα
10 ερωτήματα (alias)

20 ερωτήματα
20 ερωτήματα (alias)

30 ερωτήματα
30 ερωτήματα (alias)

40 ερωτήματα
40 ερωτήματα (alias)

50 ερωτήματα
50 ερωτήματα (alias)

60 ερωτήματα
60 ερωτήματα (alias)

70 ερωτήματα
70 ερωτήματα (alias)

 
 
 
 
 
Ανάλογη σύγκριση μπορεί να γίνει για τις κατηγορίες ερωτημάτων 3 και 4 οι οποίες 
αφορούν ερωτήματα στα οποία το κριτήριο αναζήτησης είναι ένα πεδίο 
(documentAuthor) που περιέχεται στις εγγραφές που δεν είναι alias. Στην πρώτη 
περίπτωση δεν ακολουθούνται τα aliases ενώ στη δεύτερη ακολουθούνται. Τα 
αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση που 
ακολουθεί: 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  
 
 
Μελετώντας τα αποτελέσματα τα πειραμάτων καταλήγουμε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα. 

 

 Όσο αφορά την πρώτη κατηγορία ερωτημάτων όπου γίνεται αναζήτηση των 

δημοσιεύσεων των οποίων ο τίτλος περιέχει μια λέξη και ο client δεν 

ακολουθεί τα aliases, παρατηρούμε ότι όσο αραιώνει ο γράφος τόσο 

αυξάνεται ο χρόνος απόκρισης. Αυτή η κατηγορία ερωτημάτων παρουσιάζει 

μια ιδιαιτερότητα. Τα ερωτήματα αφορούν ένα attribute το οποίο υπάρχει 

πάντα στις εγγραφές του δέντρου με rootDN το o=uom, c=gr. Άρα τα 

ερωτήματα, τα οποία εφόσον δεν ακολουθούνται τα aliases έχουν αποτέλεσμα 

από τις εγγραφές του πρώτου δέντρου, ακόμα και όταν η πυκνότητα του 

γράφου είναι 100%, δηλαδή όλες οι εγγραφές είναι aliases. Όταν μια εγγραφή 

που επιστρέφει σαν απάντηση από τον server είναι alias τότε το μέγεθος των 

δεδομένων της είναι μικρότερο από ότι στην περίπτωση που η επιστρεφόμενη 

εγγραφή δεν είναι alias. Το γεγονός αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι 

η αιτία που προκάλεσε αυτού του είδους τα αποτελέσματα. Δηλαδή όσο 

αραιώνει ο γράφος, τόσο περισσότερες εγγραφές μετατρέπονται από εγγραφές 

alias σε κανονικές εγγραφές και επομένως τόσο μεγαλύτερο είναι πλέον το 

συνολικό μέγεθος των δεδομένων που επιστρέφει πλέον σαν απάντηση στον 

client. Έτσι οδηγούμαστε και στην αύξηση των χρόνων απόκρισης.  

 Στα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας ερωτημάτων παρατηρούμε μια 

μείωση των χρόνων απόκρισης όσο αραιώνει ο γράφος. Η δεύτερη κατηγορία 

ερωτημάτων περιλαμβάνει ερωτήματα με τα οποία γίνεται η αναζήτηση των 

δημοσιεύσεων των οποίων ο τίτλος περιέχει μια λέξη, αλλά στην περίπτωση 

αυτή ακολουθούνται τα aliases. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

όταν η απάντηση βρεθεί σε μια εγγραφή που δεν είναι alias και ο client έχει 

ορισθεί να ακολουθεί τα aliases τότε η εγγραφή αυτή προφανώς θα 

αποτελέσει την απάντηση στο ερώτημα και θα επιστραφεί στον client. Άρα 

καθώς αραιώνουμε το γράφο, μειώνεται ο αριθμός των aliases και επομένως 

και η πιθανότητα να πρέπει τελικά να μεταφερθεί η αναζήτηση μέσω των 

aliases στο δεύτερο δέντρο. Ο χρόνος που χρειάζεται για να βρεθεί μια 
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εγγραφή με τη χρήση των aliases, όπως φαίνεται και από τα πειραματικά 

αποτελέσματα είναι μεγαλύτερος απ’ ότι όταν δεν χρησιμοποιηθούν τα 

aliases. Το γεγονός αυτό εξηγεί πιθανότητα το λόγο για τον οποίο προέκυψαν 

τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας. 

 Στα αποτελέσματα της τρίτης κατηγορίας ερωτημάτων παρατηρούμε μια 

αύξηση των χρόνων απόκρισης όσο αραιώνει ο γράφος. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει ερωτήματα στα οποία αναζητούνται οι δημοσιεύσεις ενός 

συγκεκριμένου προσώπου και ο client δεν ακολουθεί τα aliases. Όταν μια 

εγγραφή είναι alias τότε δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιήσει το κριτήριο 

αναζήτησης καθώς δεν περιέχει το πεδίο documentAuthor. Επομένως 

αραιώνοντας το γράφο και άρα μειώνοντας τις εγγραφές alias αυξάνεται η 

πιθανότητα να βρεθεί εγγραφή ή εγγραφές που να ικανοποιούν το κριτήριο 

αναζήτησης. Ο χρόνος μιας αρνητικής απάντησης (μη εύρεσης) προς τον 

client είναι μικρότερος από το χρόνο που απαιτείται ώστε να επιστέψει μια 

απάντηση σε αυτόν. Στο γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα η αύξηση των 

χρόνων απόκρισης αυτής της κατηγορίας ερωτημάτων. 

 Στην τέταρτη κατηγορία ερωτημάτων παρατηρούμε μια μείωση των χρόνων 

απόκρισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήματα στα οποία γίνεται η 

αναζήτηση των δημοσιεύσεων ενός προσώπου όταν όμως ο client ακολουθεί 

τα aliases. Όσο αραιώνει ο γράφος τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να βρεθεί 

απάντηση η οποία θα βρίσκεται στο πρώτο δέντρο και επομένως δε θα 

χρειασθεί να μεταφερθεί η αναζήτηση στο δεύτερο δέντρο με την επιπλέον 

χρονική επιβάρυνση που αυτό συνεπάγεται. 

 Στην πέμπτη κατηγορία ερωτημάτων παρατηρείται μια μείωση των χρόνων 

απόκρισης όσο αραιώνει ο γράφος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

ερωτήματα όπου το κριτήριο αναζήτησης είναι ένα indexed attribute, το 

documentIdentifier και ο client ακολουθεί τα aliases. Είναι σημαντικό το 

γεγονός ότι το πεδίο αυτό υπάρχει στις εγγραφές είτε αυτές είναι aliases είτε 

όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση η μείωση των alias 

εγγραφών βελτιώνει την απόδοση του server. Αξίζει επίσης να 

παρατηρήσουμε τους μικρούς χρόνους απόκρισης σε αυτή την κατηγορία σε 

σχέση με τις άλλες. Τη διαφορά φυσικά προκαλεί η παρουσία του indexed 

πεδίου. 
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 Στην έκτη κατηγορία ερωτημάτων παρατηρείται επίσης μια μείωση των 

χρόνων απόκρισης όσο αραιώνει ο γράφος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

ερωτήματα στα οποία γίνεται αναζήτηση των δημοσιεύσεων όπου το κριτήριο 

είναι ένας συνδυασμός δύο κριτηρίων και ο client ακολουθεί τα aliases. 

Παράδειγμα αναζήτησης αυτής της κατηγορίας είναι η εύρεση όλων των 

δημοσιεύσεων που περιέχουν στον τίτλο τη λέξη clustering και έχουν 

δημοσιευθεί από την ACM. 

 Είναι επίσης προφανές τόσο από τις γραφικές παραστάσεις όσο και από τα 

αριθμητικά αποτελέσματα των κατηγοριών 1 και 2 ότι η ύπαρξη των aliases 

προκαλεί αύξηση του χρόνου απόκρισης. Η σύγκριση αυτή αφορά τις δύο 

πρώτες κατηγορίες γιατί αναφέρονται στο ίδιο attribute το οποίο περιέχεται 

στην εγγραφή είτε αυτή είναι alias είτε όχι.   

 Στην παράλληλη σύγκριση των κατηγοριών 1 και 2 παρατηρούμε ότι όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των ερωτημάτων που γίνονται στο server τόσο 

μεγαλώνουν οι διαφορές των χρόνων απόκρισης στην περίπτωση που 

ακολουθούνται και που δεν ακολουθούνται τα aliases. Πχ αναφερόμενοι σε 

ποσοστό 80% πυκνότητας του γράφου η χρονική διαφορά που υπάρχει 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ερωτημάτων είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση 

των 50 ερωτημάτων απ’ ότι στην περίπτωση των 10 ερωτημάτων.  

 Επίσης, στην παράλληλη σύγκριση των κατηγοριών 1 και 2 παρατηρούμε ότι 

όσο αραιώνει ο γράφος παρατηρείται μια σύγκλιση των χρόνων απόκρισης για 

τον ίδιο αριθμό ερωτημάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των 30 

ερωτημάτων, για μεγάλα ποσοστά πυκνότητας του γράφου είναι προφανές ότι 

οι χρόνοι απόκρισης είναι καλύτεροι στην περίπτωση που ακολουθούνται τα 

aliases. Για ποσοστό πυκνότητας 40% οι χρόνοι αυτοί γίνονται σχεδόν ίσοι 

και για μικρότερα ποσοστά πυκνότητας οι χρόνοι απόκρισης είναι καλύτεροι 

στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται τα aliases. 

 Στην παράλληλη σύγκριση των κατηγοριών 3 και 4 παρατηρούμε ότι και σε 

αυτή την περίπτωση παρατηρούμε μια σύγκλιση των χρόνων απόκρισης 

καθώς αραιώνει ο γράφος. Σε καμιά όμως περίπτωση αριθμού ερωτημάτων 

δεν παρατηρούμε ισότητα στους χρόνους απόκρισης. Βλέπουμε ότι σε κάθε 

περίπτωση όταν ακολουθούνται τα aliases οι χρόνοι απόκρισης είναι 

μικρότεροι και τείνουν να γίνουν ίσοι με την περίπτωση που δεν 
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ακολουθούνται τα aliases, αλλά στην περίπτωση μας η ισότητα αυτή δεν 

επιτυγχάνεται.   

 

 

Η παραπάνω μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέγεθος δεδομένων με 

περισσότερες εγγραφές και επέκταση του δέντρου ώστε να περιέχει και άλλα 

δεδομένα όπως για παράδειγμα υπολογιστές, στοιχεία λογαριασμών χρηστών, ενεργό 

εξοπλισμό εργαστηρίων κτλ. Η αύξηση του μεγέθους της βάσης δεδομένων θα μας 

οδηγούσε αφενός μεν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα και αφετέρου θα είχε 

περισσότερη πρακτική εφαρμογή καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη αποθήκευσης των στοιχείων 

του ανθρώπινου και υλικού εξοπλισμού τους παρά των δημοσιεύσεων.    
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