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Streszczenie 

Artykuł zawiera opis technologii katalogowych baz danych. Omówiony został sposób zapisu informacji oraz 

podstawowe funkcjonalności katalogowych baz danych. Zawarto również rozważania odnośnie możliwości 

wykorzystania tej technologii jako rozproszonej bazy danych do gromadzenie dokumentacji generowanej 

w Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Summary 

This article describes Directory Service technology. Data allocation and main functionality has reviewed.  

It also contains analyzes regarding  possibilities of implementation of this technology as Distributed Database 

for documentation generated in Fire Service. 

 

1. Wprowadzenie 

Różnorodność interwencji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) jest bardzo duża. 

Błędnie podjęta decyzja dotycząca likwidacji zagrożenia może mieć konsekwencje 

w narażeniu zdrowia i życia ludzkiego. W większości przypadków rozwój zagrożenia jest 

bardzo gwałtowny, przez co czas na podjęcie decyzji bardzo krótki. Całość sprawia, 

iż podejmowanie trafnych decyzji w takich warunkach jest bardzo trudne. Dlatego też na 

całym świecie prowadzi się badania nad systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji 

w warunkach ekstremalnych [1,2]. Podstawą ich działania muszą być rozległe bazy wiedzy 

(ang. knowledge database). W sytuacji służb ratowniczych wiedza ta powinna być czerpana 

z doświadczenia strażaków. Poziom doświadczenia jest różny w zależności od Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej a nawet od poszczególnych funkcjonariuszy.  

Dana jednostka poprzez nabyte doświadczenia posiada umiejętność zwalczania danego typu 
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zagrożenia, podczas gdy inna takich doświadczeń nie ma. Podstawą skutecznego systemu 

wspomagania decyzji jest budowa bazy wiedzy wykorzystującej doświadczenie wszystkich 

funkcjonariuszy. 

W związku ze strukturą PSP zasadna wydaje się budowa bazy wiedzy 

w architekturze rozproszonej. Wykorzystanie modelu relacyjnego do budowy systemu niesie 

ze sobą szereg funkcjonalności. Jednakże transakcje, możliwość przywracania bazy do 

dowolnego stanu z przeszłości nie są najważniejszymi kryteriami koniecznymi do budowy 

systemu wspomagania decyzji. Ważniejsza natomiast jest szybkość odpowiedzi oraz łatwość 

integracji struktur rozproszonych. Problemy te zostały lepiej rozwiązane w katalogowych 

bazach danych. 

Dane przechowywane w bazie wiedzy mogą mieć różną formę. Mogą to być analizy 

zdarzeń, zdjęcia z akcji, filmy oraz wiele innych. Aby ujednolicić system wyszukania, 

koniczne jest zastosowanie pewnej abstrakcji ich opisu. Zamienić fizyczne obiekty 

przechowywane w bazie na podstawowe jednostki wiedzy lub doświadczenia. Pozwoliłoby 

to na dowolną ich prezentację użytkownikom np. w formie wykresów, komend dźwiękowych 

lub tekstu. 

Możliwość definiowania nowych struktur danych nie jest domeną systemów 

relacyjnych. Bardziej do tego nadają się obiektowe bazy danych. Szczególnym przypadkiem 

obiektowej bazy danych jest baza katalogowa. Sposób jej działania oraz posiadane 

właściwości każą rozważyć jej przydatność do budowy rozproszonej bazy danych jako 

podstawy systemu wspomagania decyzji. 

Poniższy artykuł zawiera opis technologii katalogowych baz danych. Jego celem jest 

prezentacja tej technologii jako potencjalnego narzędzia do budowy podstaw systemu 

wspomagania decyzji dla celów PSP. 

2. Usługa katalogowa 

Usługa katalogowa DS (ang. Directory Service) jest zbiorem oprogramowania, 

sprzętu, procesów, polityki oraz procedur, odpowiedzialnych za organizację danych 

w katalogi, oraz udostępnienie ich użytkownikom [3,4,5,6]. W polskim rozumieniu nazwa 

katalog powinna być traktowana jako kartoteka, nie zaś katalog z plikami.  

DS jest bazą danych wyspecjalizowaną i optymalizowaną pod kątem wyszukiwania, 

przeglądania oraz odczytywania informacji. Jej struktura została zaprojektowana w celu 
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przechowywania danych charakteryzowanych przez atrybuty. W przeciwieństwie 

do systemów zarządzania bazą danych, nie jest wyposażona w narzędzia do zarządzania 

transakcjami czy przywracania zawartości bazy [4]. Mechanizmy do modyfikacji zawartości 

katalogów są proste i nie umożliwiają przeprowadzania aktualizacji, wybranych 

w wyrafinowany sposób grup danych. Jest przeciwieństwem dla DBMS które posiadają 

narzędzia do przeprowadzania dużej ilości jednoczesnych modyfikacji. 

Istnieje wiele modeli usługi katalogowej, pozwalają one na przechowywanie różnego 

typu informacji. Zaimplementowane mechanizmy decydują o tym w jaki sposób dane są 

przechowywane, udostępniane, modyfikowane czy zabezpieczone przed niepowołanym 

dostępem. Istnieją katalogi lokalne przechowujące wąską dziedzinę informacji dla lokalnych 

serwisów, jak również globalne przechowujące dodatkowo informacje o szerokim kontekście, 

dostępne z każdej lokalizacji. Przechowywanie danych może być scentralizowane 

lub też rozproszone w zależności od wykorzystania serwisu [7]. 

2.1. LDAP 

LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) – tłumacząc z języka 

angielskiego – jest to „lekki” protokół dostępu do katalogów [4,8,9]. Umożliwia on dostęp do 

zawartości katalogowej bazy danych. LDAP w swoim działaniu wykorzystuje protokół 

komunikacyjny TCP/IP. LDAP jako standard definiuje metody łączenia do katalogów, 

przeszukiwania ich zawartości oraz modyfikacji bazy. W przeciwieństwie do poprzednich 

protokołów dostępu do katalogów, LDAP nie wymaga łącza szerokopasmowego, 

ani też dużych zasobów systemowych [7,10]. 

Z technicznego punktu widzenia LDAP jest jedynie protokołem dostępu do 

katalogowej bazy danych, zazwyczaj bazującej na standardzie X.500 [4,7,11].  

Początkowo protokół był przeznaczony do komunikacji z bramkami dostępu do usługi 

katalogowej standardu X.500. Bramka była pośrednikiem między klientem a usługą 

katalogową. Komunikacja bramki z katalogiem X.500 odbywała się z wykorzystaniem 

protokołu DAP (ang. Directory Access Protocol) [12]. DAP jest protokołem 

wykorzystującym cały stos protokołu OSI i do działania wymaga dużych zasobów 

systemowych. LDAP pracuje ponad protokołem TCP/IP i do swojego działania nie wymaga 

dużych zasobów systemowych. 



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

 

 

Chociaż LDAP jest nadal wykorzystywany jako narzędzie dostępu do baz danych 

bazujących na standardzie X.500 to obecnie najczęściej wykorzystywany jest jako 

kompleksowe narzędzie wbudowane w serwer usług katalogowych (ang. DSA Directory 

System Agent) o zwyczajowej nazwie LDAP.  

Na rysunku 1 przedstawiono dwie metody wykorzystania LDAP. 

 

Ryc. 1.: Wykorzystanie LDAP: a) historyczna b)obecna. Źródło: opracowanie własne 

 

Usługa katalogowa LDAP bazuje na modelu klient-serwer [7,11]. Jeden lub kilka 

serwerów LDAP przechowuje dane. Klient łączy się do serwera i wysyła żądanie.  

Serwer opracowuje żądanie i wysyła do klienta jego wyniki lub też wskaźnik do innego 

źródła danych, przeważnie serwera LDAP.  

2.2. Historia LDAP 

Na początku lat osiemdziesiątych zauważono, iż komputery bardzo dobrze 

sprawdzają się w żmudnych czynnościach powtarzanych wielokrotnie. Rozpoczęto więc 

prace mające na celu wprowadzenie komputerowych kartotek, lub też elektronicznych 

katalogów. Spodziewano się, iż przeniesienie danych na komputer w znacznym stopniu 

przyspieszy i ułatwi ich przetwarzanie. Zaczęto więc opracowywać narzędzia, które mogą 

posłużyć jako katalogowe bazy danych. Systemy te miały spełnić wymagania ludzi jako 

użytkowników oraz być konstruowane w ten sposób aby wykorzystać atuty komputerów.  
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W roku 1984 swoją działalność rozpoczęły trzy organizację mające na celu wyznaczenie 

standardów w dziedzinie elektronicznych katalogowych baz danych. Pierwsza z nich 

o nazwie CCITT (fr. Comité consultatif international téléphonique et télégraphique) 

postawiła sobie za cel opracowanie serwisu zawierającego i udostępniającego adresy 

pocztowe i numery telefonów obywateli francuskich [3,13]. Celem pozostałych dwóch – ISO 

(ang. International Standard Organization) oraz ECMA  

(ang. European Computer Manufacturers Association) – było opracowanie usługi która 

zamieniałaby nazwy serwerów dostępnych w sieci na adresy wykorzystywane do 

komunikacji. 

W 1986 roku dwa różne projekty połączyły się tworząc grupę roboczą o nazwie 

ISO/CCITT zajmującą się opracowaniem standardów w dziedzinie katalogowych baz 

danych [13].  

W październiku 1988 roku połączone organizacje, opublikowały standard dotyczący 

usług katalogowych pod nazwą X.500 [3,13]. 

Przed rozpoczęciem prac postawiono za cel opracowanie systemu o zasięgu 

globalnym, mogącego przechowywać informacje dotyczące adresów i numerów 

telefonicznych, oraz narzędzi, który umożliwiły by szybkie wyszukiwanie informacji w takiej 

bazie. Jednakże osiągnięto znacznie więcej. Udało się zbudować system, który potrafił 

przechowywać również dane multimedialne w postaci zdjęć paszportowych ludzi, logo firm, 

a także różnego rodzaju mapy lokalizujące położenie firmy. Możliwe było również 

przechowywanie dźwięku [13].  

Standard ogłoszony w 1988 roku dotyczył systemu, o zasięgu lokalnym. Jednakże 

nikt z uczestniczących w tworzeniu standardu nie wiedział jak stworzyć z tych podstaw 

system o zasięgu globalnym. W celu budowy takiego systemu  uruchomiono dwa programy 

pilotażowe. Pierwszy w Stanach Zjednoczonych o nazwie Książka Adresowa (ang. White 

Pages) miał na celu połączenie katalogów 15 organizacji. W ich skład wchodziły 

uniwersytety oraz firmy komercyjne głównie ze Wschodniego Wybrzeża. W ciągu trzech lat 

rozbudowy systemu udało się połączyć ponad 100 organizacji i zbudować bazę 

przechowującą informacje o ponad milionie obiektów [14]. 

Równolegle z programem amerykańskim wystartował program europejski.  

W Wielkiej Brytanii powstał zespół o nazwie JNTUFC (ang. Joint Network Team of the 
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University Founding Council) zajmujący się integracją sieci, w celu połączenia 

uniwersytetów posiadających komputery firmy Sun oraz oprogramowanie QUIPU. QUIPU 

było darmową implementacją standardu X.500 dla systemów UNIX [13]. 

W związku z darmowym oprogramowaniem do projektu europejskiego przystąpiła 

ponad połowa z Brytyjskich Uniwersytetów, a w 1993 roku w projekcie uczestniczyło już 

59 organizacji. 

Krótko po tym jak wystartował projekt brytyjski Wspólnota Europejska 

wyasygnowała środki na projekt o nazwie Paradise, mający na celu utworzenie 

międzynarodowej bazy katalogowej poprzez połączenie projektu 

brytyjskiego,amerykańskiego oraz włączenie innych państw. W 1993 roku około 20 państw 

uczestniczyło w projekcie Paradise, między innymi Polska. 

Projekt Paradise umożliwiał publiczny dostęp do zasobów baz, przy wykorzystaniu 

specjalnego interfejsu, dostępnego przez modem oraz protokół Telnet lub PSS (ang. Personal 

Search Syndication) [13]. 

Projekt Paradise odniósł sukces w zakresie integracji danych. Posiadał też  zasoby, 

które można było liczyć w milionach wpisów. Jednakże jego funkcjonalność ograniczona 

była w dużym stopniu przez problemy techniczne. Dostęp do bazy oraz wyszukiwanie danych 

trwało bardzo długo. Ponadto interfejs użytkownika miał bardzo niską funkcjonalność [13]. 

Dostęp do katalogów odbywał się za pośrednictwem protokołu DAP.  

Protokół działał ponad stosem modelu OSI i wymagał od komputerów klienckich dużych 

zasobów systemowych. W związku z tym ograniczeniem w 1992 roku na uniwersytecie 

w Michigan powstał projekt stworzenia protokołu dostępu do baz X.500 który 

w przeciwieństwie do DAP odznaczałby się lekkością. W 1993 roku T. Howes, S. Kille oraz 

W. Yeong stworzyli prototyp tego protokołu o nazwie LDBP (ang. Lightweight Directory 

Browsing Protocol) a następnie przekazali jego dokumentację do IETF (ang. Internet 

Engineering Task Force), która zajęła się dalszym jego rozwojem [11]. Nazwa LDBP 

wynikała z tego, iż początkowo protokół ten przewidywał jedynie przeglądanie zasobów 

bazy. Z czasem jednak utrzymując „lekkość” został rozbudowany o dodatkowe funkcje 

związane z dostępem do katalogowej bazy danych i uzyskał nazwę LDAP [15,16]. 

W wyniku sukcesu jaki odniósł LDAP zaczęto z czasem budować go jako 

samodzielny serwer usług katalogowych, również o nazwie LDAP. Powoduje to obecnie 
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nieścisłości związane z nazwą LDAP. Używana jest ona zarówno do określenia protokołu 

dostępu do bazy katalogowej, jak również samodzielnego serwera usług katalogowych 

wykorzystującego protokół LDAP. 

3. Opis standardu LDAP 

Podstawową jednostką informacji przechowywaną w katalogu LDAP jest wpis 

(ang. entry) [4,6,17]. W odniesieniu do relacyjnych baz danych wpis jest  odpowiednikiem 

krotki lub rekordu w systemach sieciowych. Wpisy zawierają grupę informacji reprezentującą 

obiekty świata rzeczywistego. Mogą być zatem reprezentacją dla osób, urządzeń, plików, itp. 

[6]. 

Podobnie do krotek, wpis w katalogach definiowany jest przez atrybuty lub 

właściwości[4,8]. Przykładowy wpis reprezentujący osoby może być charakteryzowany przez 

atrybuty typu imię, nazwisko, płeć. Każdy z atrybutów składa się z pary elementów – typu 

atrybutu oraz jego wartości. Przykładowym atrybutem może być cn=Jan Kowalski, gdzie cn 

(ang. common name) rozumiane jest jako typ atrybutu, natomiast Jan Kowalski jako jego 

wartość. Na rysunku 2 przedstawiono strukturę wpisu oraz jego przykład. 

 

Ryc. 2: Struktura oraz przykładowy wpis. Źródło: opracowanie własne 

 

Typ atrybutu określa dziedzinę informacji jakie mogą być dowiązane do wpisu. 

Wartość natomiast stanowi szczególnie wystąpienie tej dziedziny. W niektórych przypadkach 

atrybuty mogą mieć kilka wartości, co jest szczególną cechą istotną dla katalogowych baz 

danych [4,6,8]. Zapewnia ona dużo większą elastyczność w konstruowaniu struktury bazy. 

Jest to cecha, która odróżnia LDAP od innych baz danych np. relacyjnych. 

Atrybuty powiązane z wpisem dzielą się na obowiązkowe lub też opcjonalne [8]. 

Zdefiniowanie atrybutów obowiązkowych jest wymagane dla utworzenia wpisu w katalogu. 
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Liczba atrybutów obowiązkowych jest różna w zależności od rodzaju obiektu, którego 

reprezentacją jest wpis. Jednakże zawsze określony musi być co najmniej jeden atrybut 

o nazwie objectclass. Atrybut ten określa dziedzinę, a ściślej klasę do jakiej będzie zaliczał 

się wpis. Objectclass jest odnośnikiem do definicji klasy [4,6,8]. Klasę można rozumieć jako 

szablon z którego odbijane są obiekty. Zatem wpisy występujące w bazie danych 

są kolejnymi wystąpieniami danej klasy. Definicja klasy określa wszystkie atrybuty jakie 

mogą być dowiązane do wpisu, ich typ oraz kategorię. Objectclass definiuje też zasady gdzie 

w strukturze katalogu, obiekt danej klasy może być umiejscowiony [8]. 

Wśród klas istnieje specjalny ich rodzaj o nazwie kontener (ang. container) [4,6]. 

Kontener pomaga w organizowaniu grupy wpisów w strukturę hierarchiczną o zależnościach 

rodzic-dziecko. Powszechnie używaną klasą kontenera jest ou (ang. organizational unit). 

Kontener ten umożliwia na przykład umieszczenie  wszystkich obiektów klasy osoba 

pracujących w danym dziale firmy. Hierarchiczna organizacja struktury bazy ułatwia 

nawigację oraz przyspiesza wyszukiwanie danych.  

Kontenery mogą również przechowywać inne kontenery jako „dzieci”.  

Jednakże muszą być one organizowane w strukturę hierarchiczną. Oznacza to, iż dany 

kontener może mieć tylko jednego rodzica. Natomiast kontener rodzic może mieć kilka 

kontenerów dzieci. 

 

3.1. Przestrzeń nazw 

Przestrzeń nazw (ang. namespace) jest zbiorem zasad, używanych do tego, aby 

identyfikować obiekty występujące w danym środowisku. W przypadku LDAP przestrzeń 

nazw wykorzystywana jest do dwóch celów.  

Po pierwsze do przyporządkowywania obiektom unikalnych nazw w katalogu, po drugie, aby 

zorganizować je w określoną strukturę [8,18]. Poprzez organizację struktury należy rozumieć 

definiowanie jej modelu oraz określanie zależności pomiędzy wpisami.  

W LDAP, jednym możliwym modelem struktury jest model hierarchiczny.  

Jak już wspomniano jest to realizowane za pomocą obiektów typu kontener. Wpisy 

umieszczane wewnątrz danego kontenera nazywane są dziećmi (ang. child) lub też wpisem 

podporządkowanym (ang. subordinate entry) do danego kontenera. Kontenery nadrzędne 
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nazywane są natomiast rodzicami (ang. parents). 

Struktura hierarchiczna bazy musi być ściśle przestrzegana. Jeden wpis rodzic może 

mieć kilka wpisów dzieci. Jednakże wpis dziecko może mieć tylko jednego rodzica[4,6,8,18]. 

Struktury innych postaci są niedozwolone. Hierarchiczna struktura bazy przypomina drzewo. 

Stąd też często wykorzystywana jest inna nazwa dla przestrzeni nazw – Drzewo Informacji 

Katalogowej DIT (ang. Directory Information Tree) [8,18].  

Struktura hierarchiczna może być tworzona nie tylko przy użyciu obiektów typu 

kontener. W zasadzie każdy obiekt możne pełnić funkcję kontenera jeżeli tylko dowiąże się 

do niego wpisy podporządkowane. W niektórych implementacjach LDAP istnieją jednak 

ograniczenia dotyczące tej reguły. Użycie danego wpisu jest możliwe tylko w określonych 

miejscach struktury [4]. Regulowane jest to poprzez odpowiednio zdefiniowane prawa 

struktury (ang. structure rules). Ograniczenia te nie wynikają ze standardu LDAP, jednakże 

stosowane są przez wielu producentów oprogramowania LDAP. Prawa struktury nie dotyczą 

wyłącznie obiektów typu kontener. W większości implementacji ograniczenia nałożone są 

na wszystkie obiekty w przestrzeni nazw. Każdy z nich ma określone zasady gdzie może być 

umieszczony w strukturze katalogu. Jako przykład może posłużyć klasa ou (ang. 

organizational unit). W wielu przypadkach wymagane jest aby obiekty tej klasy umieszczane 

były wewnątrz klasy o nazwie o (ang. organization).  

Podobne prawa dotyczą innych klas. 

Każda struktura hierarchiczna wymaga zdefiniowania swego początkowego obiektu, 

zwanego korzeniem (ang. root) [4,6,18]. W przypadku LDAP korzeń nie jest obiektem 

żadnej klasy zdefiniowanej w przestrzeni nazw. Istnieje on jako specjalny typ wpisu dla 

danego serwera o nazwie root DSE (ang. DSA specific entry). Jego zadaniem jest 

przechowywanie listy wszystkich wpisów znajdujących bezpośrednio poniżej niego. 

Kontenery, które umieszczone są bezpośrednio pod wpisem root DSE otrzymały nazwę 

kontekstu nazw. Kontenery te mają specjalne przeznaczenie, wyznaczają przyrostek dla gałęzi 

wpisów znajdujących się poniżej. 

3.1.1. Unikalność nazw 

Obiekt znajdujący się w strukturze katalogów musi posiadać unikalną nazwę.  

Jest to konieczne do jego jednoznacznej identyfikacji. Istnieją dwa poziomy unikalności 
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nazw. Pierwszy to unikalna nazwa w obrębie kontenera, w którym się znajduje, drugi 

to unikalność w całej katalogu [18]. Unikalność w obrębie kontenera zapewnia specjalny 

atrybut wpisu o nazwie relatywnej zróżnicowanej nazwy RDN (ang. Relative Distinguished 

Name). Standard LDAP nie definiuje jaki typ atrybutu danej klasy ma reprezentować RDN.  

Jednakże większość producentów sama określa jaki atrybut danej klasy ma być 

wykorzystywany na RDN. Przykładowo dla klasy osoba takim atrybutem jest cn.  

Drugi poziom, unikalność w obrębie całego katalogu jest realizowana za pomocą 

tzw. zróżnicowanych nazw DN (ang. Distinguish Name). Oprócz zapewnienia unikalności, 

DN dodatkowo determinuje lokalizację wpisu. Zgodnie ze specyfikacją LDAP, DN nie jest 

atrybutem wpisu, przez co nie jest zapisany jako jego wartość. DN nie jest również zapisany 

w indeksie katalogu i wykorzystywany do wyszukiwania wpisu. DN jest konstruowany jako 

połączenie relatywnej zróżnicowanej nazwy wpisu, oraz RDN kontenerów pomiędzy wpisem 

a korzeniem DIT. Na rysunku 3 przedstawiono graficzną konstrukcję DN. 

 

Ryc. 3: Tworzenie unikalnych nazw. Źródło: opracowanie własne 

 

Dla obiektu „Jan Kowalski” przedstawionego na rysunku, RDN zdefiniowany  

jest przez cn=Jan Kowalski, natomiast jego unikalną nazwą jest  

cn=Jan Kowalski,ou=SGSP,o=PSP. 

RDN: cn=Jan Kowalski; 

DN:  cn=Jan Kowalski,ou=SGSP,o=PSP. 

Użycie DN początkowo może okazywać się trudne, ponieważ uzyskanie dostępu  

do wpisu umieszczonego w dowolnym kontenerze, wymaga od użytkownika znajomości 

nazw, oraz kolejności wszystkich kontenerów umieszczonych na ścieżce do obiektu. 
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3.2. Operacje klient-serwer. 

Typ architektury LDAP to klient-serwer. Oznacza to, iż działanie aplikacji bazuje się 

na tym, iż użytkownik za pomocą programu klienckiego konstruuje żądanie do serwera. 

Serwer opracowuje żądanie i wysyła wyniki. Protokołem komunikacyjnym łącznia się 

do serwera LDAP jest TCP/IP [8,9]. 

Katalogowa baza danych optymalizowana jest pod kątem wyszukiwania informacji, 

zatem najczęściej wykonywaną operacją jest wyszukiwanie. Na przykładzie wyszukiwania 

omówiony zostanie proces interakcji pomiędzy klientem i serwerem.  

Pierwszym krokiem wykonywanym przez aplikację kliencką jest ustanowienie 

podłączenia do serwera LDAP (ang. bind operation) [8,9]. W trakcie łącznia wykonywane 

jest uwierzytelnianie klienta. Klient wysyła login,  hasło oraz kontekst przestrzeni nazw do 

którego zamierza się podłączyć. Jeżeli parametry autoryzacji zostaną zatwierdzone przez 

serwer następuje podłączenie do katalogu. W dalszej kolejności klient wysyła żądanie 

wykonania operacji wyszukiwania zgodnie z podanymi parametrami. Serwer opracowuje 

żądanie i wysyła wyniki. W trakcie podłączenia do bazy klient może wykonać kilka operacji 

wyszukiwania. Jeżeli wyniki wyszukiwania są wystarczające dla klienta wysyła on żądanie 

odłączenia od serwera. Serwer wysyła do klienta wynik operacji odłączenia i zamyka 

połączenie. Na rysunku 4 przedstawiono sekwencję operacji wykonywanych pomiędzy 

klientem a serwerem. 

 

Ryc. 4: Kolejne sekwencje interakcji klient-serwer. Źródło: według [3] 
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Operacja wyszukiwania (ang. search) jest najczęściej wykonywaną operacją 

z dostępnych na serwerze LDAP. Dodatkowo poprzez ilość parametrów jest też, najbardziej 

złożona. W związku z tym wymaga ona szerszego omówienia. 

3.2.1. Wyszukiwanie informacji w katalogach 

Operacja wyszukiwania posiada kilka parametrów, które informują serwer 

o sposobie jej wykonania. Niektóre z tych parametrów są obowiązkowe aby serwer mógł 

przeprowadzić operację wyszukiwania, część natomiast jest opcjonalnych. 

Do parametrów obowiązkowych zaliczyć można [19]: 

− początek wyszukiwania (ang. base DN) – parametr ten określa od jakiego miejsca serwer 

LDAP ma rozpocząć wyszukiwanie informacji. Ze względu na hierarchiczną strukturę 

jest to cecha bardzo użyteczna. Można określić kontener, od którego rozpoczęte będzie 

przeszukiwanie bazy. Jeżeli struktura bazy nie jest znana zawsze można rozpocząć 

szukanie od korzenia struktury. 

− zasięg (ang. scope) – parametr określa jak głęboko w dół struktury serwer ma sięgać 

w poszukiwaniu wpisów. Do parametru mogą być przyporządkowane trzy opcje:  

� base zawęża wyszukiwania tylko wewnątrz zdefiniowanego kontenera, 

� one wyszukuje wszystkie wpisy, które są na takim samym poziomie struktury, 

także w innych kontenerach, 

� subtree – przeszukuje wszystkie wpisy umieszczone poniżej zdefiniowanego 

kontenera, niezależnie od poziomu. 

− filtr – jest to parametr złożony. Składa się on z typu atrybutu, operatora porównania 

oraz wartości atrybutu. Wszystkie wymienione komponenty ujęte są w nawiasach. 

Przykładowo (objectclass=person) jest filtrem, który wyszukuje obiekty należące do klasy 

osoba. Filtr może składać się z jednego lub więcej reguł tego typu, połączonych 

operatorami logicznymi. 

Przykładową składnią zapytania kierowanego do bazy może być wyrażenie: 

o=PSP,scope=subtree,(cn=”Jan Kowalski”) 

Jak wspomniano możliwe jest łączenie filtrów za pomocą operatorów logicznych. 

Można w ten sposób dokładnie sprecyzować parametry wyszukiwania. Istnieją trzy operatory 

logiczne wykorzystywane do łączenia parametrów filtra[19]: 
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− & iloczyn logiczny - AND; 

− | suma logiczna - OR; 

− ! zaprzeczenie – NOT; 

Przykładowo filtr typu (|(cn=”Jan Kowalski”) (cn=”Jan Nowak”) wyszuka wszystkie 

osoby, których parametr cn jest równy „Jan Kowalski” lub „Jan Nowak”. Natomiast filtr typu 

(&(cn=”Jan Kowalski”) (telephone=998)) wyszuka wszystkie osoby, których nazwa jest 

równa „Jan Kowalski” i telefon jest równy 998. 

Oprócz równości, jako znak porównania mogą służyć operatory: 

− <= mniejszy równy, co dla porównań tekstu, oznacza, iż znalezione zostaną wszystkie 

wartości alfabetycznie niższe niż podany wzorzec wyszukiwania; 

− >= większy równy, dla tekstu wartości alfabetycznie wyższe niż wzorzec; 

− ~= przybliżenie, rodzaj wyszukiwania informacji tekstowy zależy od producenta 

oprogramowania; 

Możliwe jest również podawanie w filtrze jako wartość parametru znaków 

wieloznacznych (ang. wildcard) [4,6]. Znak „*” zastępuje zero lub więcej znaków w danym 

łańcuchu znaków. Przykładowo filtr (cn=Jan*) wyszuka wszystkie wartości parametru 

cn zaczynające się od wyrazu „Jan”. 

Oprócz parametrów obowiązkowych istnieją też opcjonalne, które w przypadku 

pominięcia w konstrukcji zapytania przyjmują wartości domyślne.  

3.2.2. Inne operacje klient-serwer LDAP  

LDAP posiada ograniczoną zaledwie do 10 liczbę operacji, jakie mogą być 

wykonywane na katalogach. Dzielą się one na grupy [4,8]: 

− sesji – bind, unbind oraz abandon, 

− pozyskiwania danych – search, compare, 

− modyfikacji – dodawania add, modyfikacji modify, modyfikacji RDN modifyRDN 

oraz usuwania delete, 

− rozszerzone – extended. 

Operacje sesji bind oraz unbind zostały już omówione wcześniej w punkcie 3.2. 

Operacja abandon umożliwia porzucenie wykonywania ostatniej operacji, którą klient wysłał 

do serwera. 
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Szczegółowo w punkcie 3.2.1 została omówiona również operacja wyszukiwania, 

znajdująca się w grupie pozyskiwania danych.  

Operacja compare umożliwia porównanie czy informacja przesłana przez klienta 

zgadza się z tą zapisaną w bazie. Operacja porównania różni się od wyszukiwania 

zwracaniem wyników zapytania. W przypadku próby porównania jednego z atrybutów wpisu, 

który nie istnieje zwracany jest specjalny kod błędu. Natomiast w przypadku operacji 

wyszukiwania kod błędu nie jest zwracany, tylko informacja, iż nie ma wpisu z danym 

atrybutem [8].  

Operacja dodawania umożliwia wprowadzenie do bazy nowego wpisu.  

Aby przebiegła prawidłowo, wymagane jest zdefiniowanie kilku parametrów w postaci, klasy 

jaką reprezentuje obiekt, atrybutów, które są obligatoryjne oraz podanie właściwego DN. 

Zanim wpis zostanie dodany do bazy, na serwerze uruchamiany jest proces, który sprawdza 

wyżej wymienione zależności. Dodatkowo kontener do którego chcemy dodać wpis musi być 

wcześniej zdefiniowany [4].  

Usuwanie wpisu polega na podaniu DN wpisu który ma być usunięty.  

Warunkiem poprawności operacji jest istnienie danego wpisu oraz aby usuwany wpis nie był 

kontenerem z wpisami dziećmi. 

Operacja modyfikacji umożliwia zmianę wartości atrybutów danego wpisu, dodania 

nowego atrybutu lub usunięcie istniejących. W przypadku jednoczesnej modyfikacji wielu 

atrybutów, niepowodzenie modyfikacji jednego zatrzymuje modyfikację pozostałych. 

Operacja modyfikacji potrzebuje spełnienia dwóch warunków do prawidłowego działania: 

podanie DN oraz zbioru modyfikowanych atrybutów [4,6,9].  

Modyfikacja RDN umożliwia zmianę unikalnej nazwy danego wpisu.  

Jako parametry operacji wymagane są: DN wpisu, nowy RDN oraz flaga określająca czy 

stary RDN ma zostać usunięty czy pozostawiony. Jako opcjonalny jest parametr, który 

określa DN nowego kontenera. Wykorzystanie ostatniego parametru umożliwia przeniesienie 

wpisu do innego kontenera w strukturze bazy. Przenosić można również kontener, który ma 

wpisy dzieci. Wówczas przeniesione zostaną wszystkie wpisy, umieszczone w tym 

kontenerze [4].  

Operacje rozszerzone, umożliwiają rozbudowę podstawowych operacji 

wykonywanych przez LDAP. Jest to pojemnik na operacje zdefiniowane przez 
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użytkowników. Jednakże podlegają one określonym zasadom odnośnie składni, zgodnie, 

z którą mogą być budowane. Jako przykład operacji rozszerzonej może być operacja 

szyfrowania połączeń, która jest implementowana w wielu aplikacjach LDAP [20,21]. 

 

4. Schemat LDAP 

Schematem nazywamy definicję wszystkich klas których obiekty aktualnie 

przechowywane są w bazie, oraz zasady relacji pomiędzy obiektami. Definicja obejmuje 

rodzaj klasy oraz typy atrybutów skojarzonych z daną klasą. 

Schemat katalogu (ang. directory schema) jest zbiorem zasad określających sposoby 

współpracy (interakcji) pomiędzy klientami a usługą katalogową [4,8]. Schemat definiuje 

również jakie elementy mogą być przechowywane w bazie. Odbywa się to poprzez 

definiowanie odpowiednich klas, reprezentacją których są wpisy.  

Klasa schematu definiowana jest poprzez [4]: 

a. zasady doboru atrybutów (ang. content rules), 

b. zasady określające rozmieszczenie klasy w strukturze katalogu (ang. structure 

rules), rodzaj atrybutów wykorzystanych do identyfikacji wpisów (ang. name form). 

Ad. a. Zasady doboru atrybutów definiują rodzaje informacji powiązanych z wpisem. 

Na przykład można zdefiniować aby pracownik opisany był w bazie przez atrybuty takie jak: 

imię, nazwisko, stanowisko, pobory. Definiowanie atrybutów polega na określeniu składni 

oraz zasad odwzorowania. Składnia określa typ danych jakie mogą być przypisane do danego 

atrybutu. Na przykład do atrybutu pobory można jedynie przypisać liczby.  

Zasady odwzorowania definiują natomiast sposób porównywania atrybutów w trakcie np. 

operacji wyszukiwania. 

Ad. b. Zasady określające rozmieszczenie klas w strukturze katalogu definiują gdzie 

dana klasa może występować w przestrzeni nazw.  Na przykład w którym kontenerze może 

być składowana. 

Ad. c. Klasa może posiadać wiele atrybutów jednakże nie wszystkie nadają się do 

identyfikacji danego wpisu. Dlatego też konieczne jest wyznaczenie atrybutu (atrybutów), 

który będzie wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji obiektu w przestrzeni nazw – 

RDN. 
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Schemat struktury katalogu przedstawiono w poglądowy sposób na rysunku 5.  

 

Ryc. 5: Struktura schematu katalogu. Źródło: opracowanie własne 

 

Schemat może być rozbudowany przez użytkowników, jednakże przyjęto zasadę, 

iż musi on być zgodny ze schematem LDAP wywodzącym się ze standardu X.500 opisanym 

w pracach [4,22]. Schemat standardowy definiuje podstawową grupę klas oraz zasady ich 

rozmieszczania w bazie. Wychodząc z tego standardu można go rozbudować o dodatkowe 

klasy lub też dodać nowe atrybuty do klas już istniejących. Funkcjonalność ta zapewnia dużą 

elastyczność w tworzeniu struktury katalogowej bazy danych oraz definiowaniu obiektów, 

które mogą być w niej składowane. 

Schemat standardowy definiuje również sposób kodowania danych umieszczonych 

w bazie. Ma to na celu zapewnienie możliwości współpracy stworzonej bazy z innymi 

aplikacjami. 

Wykorzystanie schematu standardowego w dużym stopniu nie jest obowiązkowe, 

jednakże zawiera on różnego rodzaju rekomendacje odnośnie definiowania nowych klas 

i atrybutów ich opisujących [4,8]. 
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4.1. Klasy schematu 

Każdy wpis przechowywany w katalogu musi mieć zdefiniowany atrybut typu 

objectclass. Jego wartość określa przynależność do danej klasy zdefiniowanej w schemacie 

katalogu. Klasy dzielą się na trzy kategorie [4]: 

− strukturalne (ang. structural), 

− abstrakcyjne (ang. abstract), 

− pomocnicze (ang. auxiliary). 

Każdy wpis przechowywany w katalogu musi należeć od co najmniej jednej klasy 

strukturalnej i jednej abstrakcyjnej. 

Klasy tworzone są poprzez odpowiednie zdefiniowanie pól kluczowych.  

Definicja tych pól stanowi podstawę przy późniejszym tworzeniu wpisów danej klasy oraz 

określa cechy jakie dany wpis będzie posiadać. 

Poniższe pola kluczowe stanowią definicję klasy [4,8]: 

− OID – unikalny identyfikator klasy, 

− nazwa – nadawana klasie w celu późniejszej identyfikacji, 

− opis – krótki opis stanowiący o tym jaki fragment rzeczywistości dana klasa reprezentuje, 

status bezczynności (ang. inactive status) – wskazuje na użycie danej klasy, 

− klasy nadrzędne – lista klas na których dana klasa bazuje, 

− kategoria klasy – określa kategorię klasy: strukturalna, abstrakcyjna, pomocnicza, 

− atrybuty obowiązkowe – lista atrybutów które nie mogą mieć pustej wartości 

przy definiowaniu obiektu tej klasy, 

− atrybuty opcjonalne – lista dodatkowych atrybutów dozwolonych w danej klasie.  

Poniższy przykład przedstawia definicję klasy o nazwie osoba (ang. person): 

person OBJECT-CLASS ::= { 

SUBCLASS OF { top } 

MUST CONTAIN { commonName,surname} 

MAY CONTAIN { 

description,seeAlso,telephoneNumber,userPasswor

d}ID 2.5.20.1 } 

Definicja klas zazwyczaj przechowywana jest w plikach tekstowych.  
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Umożliwia to szybkie tworzenie nowych klas lub modyfikację istniejących. 

Pomiędzy poszczególnymi klasami mogą występować różnego rodzaju zależności. 

Każda z klas może rozszerzyć inną lub też zapożyczać z definicji niektórych atrybutów. 

Najpowszechniejszą metodą rozszerzania klas jest dziedziczenie [4,6,8].  

Nową klasę można utworzyć jako rozszerzenie już istniejącej. Mówi się wówczas, że 

nowa klasa jest podklasą klasy nadrzędnej lub superklasy i dziedziczy jej cechy. Klasa 

podrzędna może zatem dziedziczyć, umiejscowienie w przestrzeni nazw oraz atrybuty. 

Szersze omówienie dziedziczenia zostało omówione w [23]. Na rysunku 6 zaprezentowano 

schematycznie zasadę dziedziczenia klas. 

 

Ryc. 6: Przykład dziedziczenia klas. Źródło: według [4] 

 

Jeżeli teraz zostanie utworzony obiekt klasy intOrgPerson, konieczne będzie 

zdefiniowanie obowiązkowych atrybutów klasy inetOrgPerson, ale także klas 

OrganizationalPerson oraz Person. Jednakże w obiekcie tym będzie możliwość 

wykorzystania atrybutów występujących we wszystkich klasach struktury. 

Innym sposobem na wykorzystanie atrybutów z różnych klas jest użycie klas 

pomocniczych [4]. Klasy pomocnicze, mogą rozszerzać atrybuty innych klas jednakże nie 

należą do żadnego łańcucha dziedziczenia. Łącznie atrybutów wielu klas odbywa się poprzez 

odpowiednią definicję wpisu, podając, iż jest on obiektem dwóch klas. Wykorzystanie klas 
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pomocniczych jest alternatywą dla dziedziczenia. Nie można jednak mówić o przewadze 

jednej z metod. Wszystko zależy od zadania jakie trzeba zrealizować. Omówienie 

wykorzystania klas pomocniczych zostanie przeprowadzone na przykładzie. 

Załóżmy, że w katalogu przechowywane są wpisy należące do klas komputer oraz 

drukarka. Załóżmy również, że obie klasy należą do różnych gałęzi dziedziczenia.  

Dla każdej z tych klas chcielibyśmy dodać atrybut o nazwie dział_id, który będzie określał, 

w tórym dziale firmy wykorzystywane jest dane urządzenie. Mając do dyspozycji wyłącznie 

dziedziczenie należałoby zdefiniować dwie klasy, jedną rozszerzającą klasę komputer, drugą 

drukarka. W przypadku użycia klas pomocniczych należy zdefiniować jedną klasę dzial 

z atrybutem dzial_id a następnie tworząc nowe wpisy określić, iż obiekt należy do klasy 

komputer oraz dział. Ideę klas pomocniczych ilustruje rysunek 7. 

 

Ryc. 7: Zasada wykorzystania klas pomocniczych. Źródło: według [4] 

 

Klasy składają się z atrybutów, przy definicji których używa się podobnej notacji 

do las [4,8,24]. W celu utworzenia atrybutu należy zdefiniować kilka pól kluczowych. 

Najważniejsze z nich to pola odpowiedzialne za składnię, oraz sposób odwzorowania.  

Jak wspomniano wcześniej składnia określa rodzaj oraz format przechowywanych danych. 

Do definiowania składni używany jest specjalny system notacji o nazwie ASN.1 
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(ang. Abstract Syntax Notation One) [25,26]. ASN.1 jest standardem służącym do opisu 

struktur przeznaczonych do reprezentacji, kodowania, transmisji i dekodowania danych. 

Dostarcza zbiór formalnych zasad pozwalających na opis struktur obiektów w sposób 

niezależny od konkretnych rozwiązań sprzętowych. ASN.1 jest bardzo uniwersalnym 

systemem, który może być używany do definiowania różnego rodzaju typów danych. 

Począwszy od prostych typu liczba, czy tekst a skończywszy na skomplikowanych 

połączeniach różnych typów danych. Więcej na temat ASN.1 można przeczytać w [25,26]. 

Dokument RFC [22] definiuje 55 gotowych składni przeznaczonych do tworzenia klas 

w standardzie LDAP. Istnieje także możliwość definiowana nowych, własnych składni. 

Przykładową definicję atrybutu zaprezentowano poniżej. 

attributetype ( 2.5.4.41 NAME 'name' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{32768} ) 

Przedstawione definicje zapisane są w schemacie katalogu. Nie jest to jednak 

wystarczające aby zachować spójność katalogu. Musi dodatkowo istnieć mechanizm 

odpowiedzialny za sprawdzanie czy wprowadzone dane zgodne są ze schematem.  

Mechanizm ten powinien wykonywać następujące funkcje: 

• sprawdzać wartości atrybutów zgodnie ze składnią zdefiniowaną w schemacie, 

• kontrolować przypisywanie wartości do atrybutów obowiązkowych, 

• sprawdzać unikalność nazw a także ich zgodność ze strukturą DIT. 

Mechanizm sprawdzania poprawności nie jest zdefiniowany przez żaden 

ze standardów LDAP. Dlatego też jego realizacja oraz sposób jego działania zależy od 

poszczególnych producentów.  

5. Rozproszona architektura katalogowych baz danych. 

Jak opisano w poprzednim artykule alokacja zasobów bazy może być realizowana na 

cztery sposoby [27]: 

• centralnie na jednym serwerze, 

• replikowana całkowicie w każdym węźle, 
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• replikowana selektywnie, 

• podzielona na fragmenty i rozproszona. 

Katalogowe bazy danych mogą również realizować każdą z wymienionych 

architektur [4,6,9].  

Replikacja całkowita lub selektywna polega na utworzeniu kopii całego katalogu lub 

jego fragmentu na innych serwerach. Sposób realizacji replikacji nie jest obecnie regulowany 

przez standard LDAP, w związku z tym nie jest wymagany. Jednak umieszczenie wszystkich 

informacji na serwerze bez rezerwy jest potencjalnym słabym punktem systemu. Dlatego 

większość producentów dodaje możliwość replikacji w swoich produktach.  

Sposób realizacji tej funkcjonalności zależy od producentów, ale prowadzone są również 

prace przez IETF nad opracowaniem modelu oraz protokołu replikacji [4]. 

Replikacja katalogowej bazy danych może być realizowana w modelu nadrzędnym 

(ang. single-master model) lub równorzędnym (ang. mutlimaster model)[4,27].  

W modelu nadrzędnym istnieje tylko jeden autorytatywny serwer. Na tym serwerze 

przeprowadza się wszelkie modyfikacje bazy. Pozostałe serwery służą jedynie do odczytu 

informacji. 

W modelu równorzędnym istnieje wiele serwerów autorytatywnych, na których 

można przeprowadzać modyfikacje. Model ten jest jednak bardziej skomplikowany i wymaga 

zastosowania wielofazowych protokołów wypełniania, omówionych w poprzednim artykule.  

Możliwość fragmentacji katalogowej bazy danych pojawiła się wraz z wersją 

3 protokołu LDAP. Była odpowiedzią na ograniczenia funkcjonalności systemów 

scentralizowanych. Fragmentacja struktury katalogów jest realizowana za pomocą 

specjalnych obiektów klasy odnośnik (ang. referral) [8,28]. 

Odnośnik jest typem komunikatów odpowiedzi generowanych przez serwer. 

Zwrócony do klienta LDAP jest instrukcją kontynuacji wyszukiwania danych na innym 

serwerze LDAP. Po otrzymaniu tej instrukcji klient automatycznie wysyła żądanie do serwera 

wskazanego w odpowiedzi [28]. 

Zazwyczaj użycie odnośników ograniczone jest do operacji wyszukiwania.  

Jednakże w niektórych implementacjach mogą również służyć do modyfikacji, usuwania lub 

dodawania informacji. Proces przełączania się na serwer wskazany w odnośniku nazywa się 

podążaniem za odnośnikiem (ang. chasing the referral) [4,8,28].  
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Wprowadzenie odnośników w wersji 3 standardu LDAP wymagało modyfikacji 

aplikacji klienckich. Ponieważ funkcja podążania za odnośnikiem zaimplementowana jest 

w oprogramowaniu klienckim. W przypadku serwera, wystarczyło jedynie utworzenie 

nowego typu klas, przechowujących adres URL do innych serwerów LDAP należących do 

struktury katalogów[28]. Wprowadzenie odnośników spowodowało wydłużenie czasu 

realizacji zapytania. Klient dodatkowo musi uzyskać połączenia z większą liczbą serwerów. 

Jednakże poprawiło w dużym stopniu elastyczność w tworzeniu struktur rozproszonych. 

Przy pomocy odnośników możliwe jest utworzenie spójnej bazy danych 

rozproszonej na wielu węzłach. Konstrukcja odnośnika przedstawiona jest poniżej[29]. 

ldap://ldap.cnbop.pl/ou=cnbop,o=PSP?? 

sub?cn=Jan* 

Rysunek 8 ilustruje działanie odnośników. 

 

Ryc. 8: Zasada działania odnośników. Źródło: opracowanie własne 

 

Na rysunku nr 8 przedstawiono fragment struktury organizacyjnej PSP. Root DSE 

oraz informacje kontekstu ou=SGSP przechowuje serwer nr 1. Dodatkowo przechowuje on 

odnośnik do serwera nr 2, na którym składowane są dane kontekstu ou=CNBOP. 



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

 

 

Wyszukiwanie wszystkich osób zatrudnionych w PSP przebiegać będzie następująco 

[4,8,28]: 

1. Klient wysyła zapytanie do serwera nr 1, w którym żąda wyszukania wszystkich 

wpisów, których parametr cn zaczyna się na „Jan”.  

2. Serwer nr 1 wysyła odpowiedź do klienta, w którym zawarty jest wpis „Jan Kowalski” 

oraz odnośnik do serwera nr 2. W odnośniku tym zawarty jest adres URL serwera 

nr 2 oraz jego DN.  

3. Klient tworzy nowe żądanie, w którym zastępuje oryginalny adres URL oraz DN 

na te wskazane w odnośniku.  

4. Serwer nr 2 przysyła odpowiedź do klienta z wpisem „Jan Nowak”. 

Jak pokazano na rysunku, zadaniem klienta po otrzymaniu odnośnika jest 

modyfikacja oryginalnego zapytania i ponowne wysłanie żądania. Parametry zwrócone przez 

serwer nadpisują te z oryginalnego żądania. Modyfikowanymi parametrami mogą być: adres 

lub port serwera, podstawa wyszukiwania oraz zastosowane filtry [4,28].  

Zamiana parametrów wyszukiwania następuje tylko wtedy gdy parametr zdefiniowany 

w odnośniku jest inny niż w zapytaniu oryginalnym. Jeżeli dany parametr nie występuje, 

wyszukiwanie jest kontynuowane z użyciem oryginalnych parametrów. Głównym zadaniem 

klienta jest zatem odpowiednie połączenie obu zapytań i kontynuacja wyszukiwania zgodnie 

ze zmodyfikowanymi parametrami.  

Istnieją trzy kategorie odnośników [4,28]: 

• hierarchii – wskazują serwery, które stanowią rozszerzenie tego samego drzewa 

informacji katalogowej. W zależności czy wskazują na obiekty wyższe czy niższe 

w hierarchii, mogą być nadrzędne (ang. superior referrals) lub podrzędne 

(ang.subordinate referrals). 

• Zewnętrzne (ang. external referrals) – wskazują na serwery, które przechowują inne 

drzewo informacji katalogowej. 

• Domyślne (ang. default referrals) – wykorzystywane są do wskazywania serwerów 

za każdym razem gdy zapytanie dotyczy obiektów niebędących w strukturze 

katalogów danego serwera. 

Na rysunku 9 zaprezentowano 3 kategorie odnośników. 
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Ryc. 9: Rodzaje odnośników. a) hierarchii, b) zewnętrzny c) domyślny. Źródło: opracowanie 

własne 

 

Funkcja podążania za odnośnikiem jest standardowo implementowana we 

wszystkich klientach. Jednakże część z nich ma możliwość wyłączenia tej opcji. 

5.1. Aliasy 

Jak zaznaczono w rozdziale 2.3 struktura katalogowej bazy danych może być 

wyłącznie hierarchiczna. Jeżeli teraz konieczne jest odwzorowanie w bazie innej struktury 

staje się to problematyczne. Przykładowo osoba, która pełni kilka funkcji w danej firmie 

i należy do jej różnych działów zakłóca model hierarchiczny. Aby uniknąć dublowania 
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wpisów i związanych z tym komplikacji wprowadzono specjalne obiekty klasy alias 

(ang. alias) [4,6,8]. Aliasy można traktować jako puste wpisy, posiadające jednak mechanizm 

przekierowujący do właściwego wpisu w tym samym katalogu.  

Zasadą działania, aliasy mogą przypominać odnośniki. W przeciwieństwie jednak 

do odnośnika alias może jedynie wskazywać na inny wpis w tym samych katalogu. Odnośnik 

może natomiast wskazywać cały kontener także poza strukturą DIT. Poza tym aliasy różnią 

się przeznaczeniem. Podstawowym zadaniem aliasów jest rozmieszczanie tego samego wpisu 

w różnych miejscach struktury katalogu. Odnośniki natomiast wykorzystywane są do łączenia 

struktury katalogu rozmieszczonej na różnych węzłach. Za pomocą aliasów można utworzyć 

strukturę katalogu przypominającą sieć. Jednakże połączenie pomiędzy aliasem a wpisem 

właściwym nie jest widoczne dla użytkownika, przez co nie zakłóca to struktury 

hierarchicznej.  

Alias może posiadać inną nazwę RDN niż oryginalny wpis. Dzięki temu wydaje się 

całkowicie innym obiektem. Jednak modyfikacja parametrów oryginalnego wpisu, powoduje 

modyfikację parametrów aliasu. Przez co spójność bazy zostaje zachowana [4]. 

Wykorzystanie aliasów ogranicza się jedynie do operacji wyszukiwania. 

Modyfikacja lub usunięcie dotyczy natomiast aliasu. 

6. Podsumowanie 

Systemy rozproszone wykorzystujące model relacyjny omówione w [30], 

wyposażone są w narzędzia kontrolujące transakcje, umożliwiające odtworzenie bazy do 

dowolnej chwili z przeszłości oraz wiele innych funkcjonalności. Zapewniają one bardzo 

duże możliwości budowy systemów baz danych jednakże jednocześnie obarczone są większą 

komplikacją. W przypadku budowy bazy danych będącej podstawą systemu wspomagania 

decyzji w PSP zaawansowane funkcjonalności dostępne w relacyjnych bazach danych nie 

są potrzebne. Komplikacja systemu może przyczynić się do zmniejszenia jego niezawodności, 

co jest niedopuszczalne w systemach wspomagania decyzji. 

Wykorzystanie serwerów LDAP pozwala na ujednolicenie i logiczne 

scentralizowanie informacji przechowywanych w strukturach rozproszonych. Katalogi LDAP 

pozwalają przechować miliony rekordów i obsługiwać do kilkuset zapytań w ciągu sekundy. 

LDAP pozwala też na przekierowywanie zapytań do innego serwera co gwarantuje 
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skalowalność do poziomu największych organizacji. Usługi katalogowe LDAP cechuje też 

możliwość realizacji replikacji bazy danych na wielu serwerach wewnątrz organizacji. 

Replikacja zmniejsza ruch w sieci, zmniejsza czas odpowiedzi na zapytanie, zmniejsza 

ryzyko awarii oraz ułatwia pracę lokalnym administratorom. Dzięki tym zaletom w dobie 

powszechnej globalizacji usługa LDAP znajduje coraz większe zainteresowanie. 

Katalogowa baza danych posiada własności, odpowiednie do budowy rozproszonej 

bazy danych do systemu wspomagania decyzji w PSP. Zaliczyć do nich można: 

• Usługi katalogowe są optymalizowane pod kątem przeszukiwania oraz odczytu 

informacji, co daje bardzo krótki czas odpowiedzi na zapytanie; 

• Dane przechowywane są w logicznej strukturze drzewa, odpowiadającej strukturze 

PSP; 

• Dowolność w definiowaniu nowych typów obiektów; 

• Relatywnie prosta przez co niezawodna implementacja. 

Właściwości katalogowych baz danych sprawiają, iż należy rozważyć możliwość ich 

wykorzystania jako warstwy danych przechowującej dokumenty generowane w PSP jak 

również bazę wiedzy dla systemu wspomagania decyzji. 
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