Alkalmazások

LDAP Account Manager

A

z LDAP Account Manager
(LDAP fiókkezelõ, LAM)
POSIX fiókok és felhasználókhoz, csoportokhoz és Microsoft
Windows alapú gépekhez rendelt
Samba SAM fiókok kezelésére használható alkalmazáscsomag. A LAM
tetszõleges webkiszolgálóval használható, amennyiben az támogatja
a PHP4-et. Az LDAP kiszolgálóval
titkosítatlan vagy SSL feletti kapcsolatokat létesít.
A LAM PHP nyelven készült, és
a LAM honlapról, a sourceforge.net/
projects/lam címrõl tölthetõ le, illetve
GNU GPL hatálya alatt futtatható.
Az alapértelmezett jelszó: lam.
Lehetõleg minden a LAM használatával kapcsolatos távoli mûvelethez
SSL felett kapcsolódjunk a webkiszolgálóhoz. Ha biztonságos kapcsolatokat akarunk létrehozni, akkor
Apache webkiszolgálónkat úgy
állítsuk be, hogy a LAM kapcsolatainak felépítését csak SSL felett
engedélyezze.
A LAM használatához a következõkre
van szükség:

1. ábra Részlet a LAM beállító lapjából
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•
•
•
•
•
•
•

PHP4 támogatással ellátott
webkiszolgáló
PHP4 (letölthetõ a PHP honlapról,
www.php.net)
OpenLDAP 2.0 vagy újabb változat
CSS-támogatással rendelkezõ
webböngészõ
Perl
A gettext csomag
mcrypt+mhash
SSL-támogatás (nem kötelezõ,
de jó, ha van)

A telepítéssel kapcsolatos, amúgy
könnyen követhetõ útmutatást a terjesztés .tar fájlja tartalmazza. Ha végeztünk a LAM telepítésével, indítsuk
el webkiszolgálónkat, majd böngészõnkkel nyissuk meg a LAM URL-jét.
Kattintsunk a Configuration Login
(Beállítási bejelentkezés) hivatkozásra,
majd a Configuration Wizard (Beállító
varázsló) hivatkozásra kattintva indítsuk el az alapértelmezett profilt.
A LAM beállításakor az LDAP kiszolgálónak már üzemelnie kell, így a helyes mûveleteket jóvá tudjuk hagyni.
Azt is megtehetjük, hogy
a lam.conf_sample fájlt lam.conf névvel
a config könyvtárba másoljuk, majd
kedvenc szerkesztõnkkel a helyi igényekhez és körülményekhez igazítjuk
a beállításokat. A varázsló által létrehozott profilfájlban szereplõ megjegyzések és egyéb tudnivalók rendkívül
hasznosak, segítségükkel számos
gyakori hibát el tudunk kerülni.
A LAM beállításszerkesztõje számos
megfelelõ beállítási értéket tesz elérhetõvé (1. ábra), ilyen például a rendszerünkben engedélyezett legnagyobb és
legkisebb UID/GID érték. Lehet, hogy

2. ábra A LAM a leggyakrabban
használt oldallal, a felhasználókezelõvel indul
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Ha cégünk microsoftos rendszergazdáinak szeretnénk megadni a lehetõséget
a Samba kiszolgálók felhasználóinak kezelésére, próbáljuk ki ezt a kiválóan
tervezett, webes eszközt.

az alapértékek nem felelnek meg, ez
esetben módosítanunk kell a jól ismert
windowsos hálózati felhasználókhoz
és csoportokhoz tartozó alapértelmezett fiókértékeket. A legjobb megkerülõ megoldás, ha az alsó határértékeket
ideiglenesen nullára állítjuk, így meg
tudjuk adni a kezdõ beállításokat.
Késõbb a LAM felhasználók és csoportok hozzáadására történõ használatba
vétele elõtt persze ne feledjük ezeket
a fontos értékeket visszaállítani.
A LAM-nak vannak különleges szolgáltatásai is. Érdekes és meglepõ lehetõség például, hogy a legtöbb képernyõrõl készíthetünk egy a beállítási
adatokat összegzõ PDF fájlt. Nem rossz
ötlet. Amikor bejelentkezünk LAM alá,
a nyitó képernyõrõl a felhasználókezelõbe jutunk (2. ábra) – ésszerû
lépés, hiszen így a legtöbbet igényelt
szolgáltatást azonnal használatba
vehetjük. A meglévõ felhasználók
módosításának és az új felhasználók
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ellenére sem engedi olyan Windows
felhasználó vagy csoport létrehozását,
amelynek neve nagybetût vagy szóközt tartalmaz, hogy az operációs
rendszerek gond nélkül kezelik ezeket.
Figyelembe véve, hogy még az alapértelmezett windowsos fióknevekben is
szerepelnek ilyen karakterek, kicsit
bosszantó tud lenni ez a hiányosság.
Ettõl eltekintve a LAM hasznos társ
a rendszergazdák mindennapjaiban.
Linux Journal 2004. 125. szám

3. ábra A LAM segítségével könnyedén megoldható a Windows tartományi tagok kezelése
hozzáadásának folyamata könnyen
követhetõ, az oldalak elrendezése,
megjelenése is ezt segíti. Elsõ lépésként
az általános beállításokat, majd
a unixos beállításokat, végül a Samba
fiók jellemzõit kell megadnunk. Minden lépésnél rá kell kattintanunk egy
gombra, amely végigvezet bennünket
a folyamaton. Amikor végeztünk,
egyszerûen csak a Final (Végsõ)
gombra kell kattintanunk.
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A felhasználói és csoportfiókok szerkesztõképernyõje hasonló gyorsasággal ismerhetõ meg. Az állomásfiókok
kezelése önmûködõen, az smbldaptools parancsfájlokkal történik. Ebbõl
következõen a Hosts (Állomások) szerkesztõképernyõt (3. ábra) elég ritkán
fogjuk látni. A LAM egyik, esetlegesen
bosszantó jellegzetessége, hogy bizonyos hagyományokat ráerõltet a rendszergazdára. A LAM például annak

John H. Terpstra
a PrimaStasys, Inc.
mûszaki vezetõje – azé
a cégé, mely újfajta
informatikai eszközök
kipróbálásában segíti
a szervezeteket, és a gyakorlati megoldásokban is megtérülõ módosításokat vezet be. A Samba csapat régi
tagja, részt vesz az Open Source
Software Institute kuratóriumának
munkájában, továbbá õ a hivatalos
Samba-3 HOWTO and Reference
Guide és a Samba-3 by Example
leírások szerzõje.

