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Sammanfattning
Syftet med detta arbete har varit att utforma en laborationsinstruktion som 
förmedlar teori och kunskap om framförallt Kerberos, ett autentiseringssystem, 
och LDAP, en katalogsystem. Arbetet försökte även bena ut vilka LDAP-servrar
som är de vanligast förekommande bland företag och organisationer. Rapporten 
börjar med att behandla den teori som krävs för att kunna implementera ett 
system som autentiserar användare via Kerberos och som tillhandahåller 
användarinformation via LDAP samt hur dessa kan kopplas till olika tjänster. 
Med hjälp av teorin implementerades ett system i virtuell miljö med Ubuntu 
och utifrån denna implementation samt teorin utformades en 
laborationsinstruktion kring ämnet. En enkät kring vilken LDAP-server som 
används på de tillfrågades företag skapades och skickades ut till slumpmässigt 
utvalda företag och visade att alla de tillfrågade använde sig av Microsofts 
Active Directory. Den visade även att en tredjedel av de tillfrågade använde sig 
av Open Source-varianter av LDAP som just detta arbete fokuserar på. Slutligen
konstateras att LDAP är den huvudsakliga fokuspunkten för teorin och att om 
studenterna får grepp om LDAPs utformning och struktur faller många av de 
övriga bitarna på plats och underlättar förståelsen när de senare implementerar 
systemet i praktiken.

Nyckelord: Kerberos, LDAP, PAM, UNIX.

iii



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

Abstract
The aim of this work has been to design a laboratory assignment that conveys 
the theory and knowledge of particularly Kerberos, an authentication system, 
and LDAP, a directory system. The work also tried to sort out which LDAP 
servers  that are the most common among businesses and organizations. This 
work begins with treating the theory required to implement a system that 
authenticates the user via Kerberos and provides user information via LDAP 
and how these can be linked to different services. With this knowledge I 
implemented a system in a virtual environment with Ubuntu and based on this 
implementation as well as theory, designed a laboratory assigment on the 
subject. A questionnaire on which LDAP servers that are used by the questioned
companies were created and sent out to randomly selected companies and 
showed that all respondents used Microsoft Active Directory. It also showed 
that one third of respondents used the Open Source versions of LDAP that this 
report focuses on. Finally the the report concludes that LDAP is the main focal 
point of the theory, and that if the students get a grip on LDAPs layout and 
structure many of the other pieces will fall in place and facilitate understanding 
when they later implement the system in practice. 

Keywords: Kerberos, LDAP, PAM, UNIX.

iv



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Terminologi.......................................................................................................vii

1 Introduktion..............................................................................................1
1.1 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.2 Övergripande syfte.................................................................................1
1.3 Avgränsningar........................................................................................1
1.4 Konkreta och verifierbara mål................................................................1
1.5 Översikt..................................................................................................2

2 Teori............................................................................................................3
2.1 Kerberos.................................................................................................3
2.2 LDAP.....................................................................................................5
2.3 DNS........................................................................................................8
2.4 PAM och NSS........................................................................................8
2.5 Kopplingar till tjänster...........................................................................9

3 Metod.......................................................................................................10
3.1 Enkätundersökning...............................................................................10
3.2 Laboration............................................................................................10
3.2.1 Hårdvara och mjukvara...................................................................10
3.2.2 Kopplingsschema............................................................................10
3.2.3 Kravspecifikation.............................................................................11

4 Implementation.......................................................................................12
4.1 LDAP...................................................................................................12
4.2 DNS......................................................................................................13
4.3 Kerberos...............................................................................................14
4.4 LDAP och SASL..................................................................................14
4.5 Koppling till operativsystemet.............................................................16
4.6 Kopplingar............................................................................................17
4.6.1 NFS..................................................................................................17
4.6.2 Samba..............................................................................................17
4.6.3 Dovecot............................................................................................18

5 Resultat....................................................................................................19
5.1 Enkätundersökning...............................................................................19
5.2 Laborationsinstruktion.........................................................................19

6 Diskussion................................................................................................20
6.1 Enkätundersökning...............................................................................20
6.2 Teori.....................................................................................................20
6.3 Implementation.....................................................................................21
6.4 Laborationsinstruktion.........................................................................21
6.5 Etiska aspekter......................................................................................22

v



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

6.6 Fortsatt utveckling................................................................................22
6.7 Slutsats.................................................................................................23

Källförteckning.................................................................................................24

Bilaga A: sasl.ldif..............................................................................................26
Används för att konfigurera LDAP för att autentiseras via Kerberos..26

Bilaga B: Laborationsinstruktion...................................................................27

vi



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

Terminologi

Termer och förkortningar

Kerberos Ett system för användarautentisering.

LDAP Lightweight Directory Access Protocol. 
Katalogsystem i UNIX.

SASL Simple Authentication and Security Layer. Används 
bland annat för att autentisera mot tjänster genom 
Kerberos.

PAM Pluggable Authentication Modules. Definierar 
autentiseringsmetoderna som ska användas i UNIX.

NSS Name Service Switch. Anger källor för administrativ 
information.

NFS Network File System. Protokoll för filsystem i 
nätverk.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Kerberos-servrar tillsammans med LDAP har länge varit vanligt förekommande
på olika företag som vill ha en centraliserad administration av användare. Dessa
protokoll ger företag möjlighet att autentisera användare samt att bestämma 
vilka tjänster dessa användare ska ha tillgång till. Då många företag har många 
användare att administrera behövs en centraliserad modell för hur dessa 
användare ska administreras. Detta är särskilt viktigt ur ett 
effektiviseringsperspektiv då det skulle vara tidskrävande att administrera 
användarna på varje klient för sig. Därför ökar efterfrågan på studenter inom 
datateknik med grundläggande kunskaper om hur dessa protokoll kan 
implementeras och hur dessa fungerar dels praktiskt men även teoretiskt.

Rapporten kommer att undersöka vilken teori som behövs för att studenter ska 
kunna tillgodose sig kunskaper om Kerberos och LDAP samt utforma en 
laboration som har för avsikt att ge studenterna praktiska erfarenheter av dessa 
protokoll. För att knyta ihop laborationen med de andra laborationerna i kursen 
får studenterna även lära sig hur övriga tjänster kan kopplas samman med 
Kerberos. Kursen som laborationen är avsedd för är Mittuniversitetets kurs 
DT149G Administration av UNIX-lika system.

Rapporten kommer även att undersöka vilken LDAP-mjukvara som är vanligast
förekommande på olika företag och organisationer i Sverige för att skapa en så 
aktuell laboration som möjligt.

1.2 Övergripande syfte
Rapportens övergripande syfte är att utveckla en laboration om Kerberos och
LDAP i UNIX-miljö med kopplingar.

1.3 Avgränsningar

Rapporten kommer enbart fokusera på implementation av Kerberos och LDAP i
UNIX-miljö. Kopplingar kommer sedan enbart att ske till operativsystem, 
Samba, NFS och e-post.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Rapporten har fyra mål:

• Att undersöka vilka utgåvor av LDAP som är vanligast förekommande.

• Att  undersöka  vilka  förkunskaper  som  krävs  för  att  implementera
Kerberos och LDAP.
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• Att undersöka hur Kerberos och LDAP kan implementeras.

• Att  skapa  en  laborationsinstruktion  baserat  på  implementeringen  av
Kerberos och LDAP.

1.5 Översikt

Kapitel 1 – Introducerar ämnet och presenterar rapportens syfte och mål.

Kapitel 2 – Beskriver den teori som krävs för att implementera Kerberos och 
LDAP i UNIX-miljö med tillhörande kopplingar.

Kapitel 3 – Beskriver hur undersökningen samt utformandet av laborationen 
genomfördes samt vilka mjukvaror som användes under implementationen.

Kapitel 4 – Presenterar rapportens implementation av Kerberos och LDAP i 
UNIX-miljö.

Kapitel 5 – Resultatet från enkätundersökningen presenteras. Den 
laborationsinstruktion som utformats presenteras.

Kapitel 6 – I detta kapitel sker en längre analys och diskussion kring rapportens
resultat. Till exempel vilka delar i teorin som är extra viktiga att trycka på i 
undervisningen.
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2 Teori
2.1 Kerberos

Kerberos är ett autentiseringssystem för nätverk som utvecklas utav MIT, 
Massachusetts Institute of Technology, och har som syfte att verifiera att varje 
användare och tjänst på nätverket är de som de utger sig för att vara [1]. Syftet 
med Kerberos var att bemöta de hot som ofta uppstår i öppna nätverksmiljöer. I 
dessa miljöer går det inte att lita på att en dator på ett korrekt sätt kan identifiera
vilka användare som ska ha tillgång till vilka tjänster på nätverket [2]. De hot 
som då uppstår är:

• Att en användare kan få tillgång till en särskild dator och därigenom 
utge sig för att vara en annan användare. 

• Att en användare ändrar nätverksadressen på sin dator för att utge sig för
att vara en annan dator.

• Att en användare avlyssnar nätverket och använder sig av en 
upprepningsattack för att få tillgång till en server [2].

I alla av de ovanstående fallen finns det risker för att användare får tillgång till 
tjänster och data som användaren inte ska ha tillgång till. Istället för att sätta 
upp ett autentiseringssystem på var och en av servrarna ger Kerberos istället 
möjligheten att centralt autentisera användarna för servrarna och vice versa [2].

Det autentiseringssystem som Kerberos använder sig utav kallas Ticket-
Granting System och består i grunden utav två servrar, en autentiseringsserver 
och en ticket-granting server. Autentiseringsservern har som ansvar att 
autentisera användarna, kontrollera om användarna är de som de utger sig för 
att vara. Alla användarnamn och lösenord sparas centralt i en databas. Servern 
ger efter lyckad autentisering användaren tillgång till ticket-granting servern 
genom att skicka en ticket-granting ticket som endast kan avkrypteras med 
användarens lösenord. Ticket-granting servern ger användaren tillgång till de 
olika tjänsterna som finns tillgängliga på nätverket. Användaren skickar 
information om vilken tjänst de vill åt tillsammans med sin authenticator och 
den ticket-granting ticket som de sen tidigare fått av autentiseringsservern. 
Denna svarar med en ticket till den efterfrågade tjänsten som senare skickas 
vidare till den tjänsten. Servern verifierar ticketen och godkänner sedan åtkomst
till tjänsten [2].

Fördelen med att dela upp arbetet på detta sätt är att det skapar möjligheten för 
så kallad Single Sign On, som innebär att användaren inte behöver autentiseras 
varje gång den vill komma åt en specifik tjänst utan kan, så länge som dess 
ticket är giltig, komma åt tjänsten [2].
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För att få en mer genomgående bild av hur Kerberos fungerar i teorin, se Figur
1.

Figur 1: Kerberos [3]

För att kunna konfigurera en Kerberos server behövs kunskap om de olika 
termerna som används i Kerberosmjukvaran och vilka uppgifter dessa enheter 
har. I Kerberos är det tjänsten klogdin som tillåter inloggning på en dator eller 
liknande så länge användaren kan presentera en ticket med tillhörande 
sessionsnyckel som kan bekräfta användarens identitet. Denna kombination 
kallas referenser. Dessa härstammar ursprungligen från en Kerberos server som 
är den enhet som tillhandahåller användar-, server- och lösenordsinformation. 
Servern kommer att dela ut referenser så länge användaren har en post i 
serverns databas. Posten består av ett användarnamn (principal) samt 
användarens lösenord. För att undvika att användare som valt samma lösenord 
ska få samma nycklar kan olika typer av salter användas [4].

Varje administrativ domän har sin egna databas enbart med information om 
användare och tjänster i den specifika domänen. Den administrativa domänen 
kallas i Kerberos för Kerberos Realm. Kinit-kommandot är det kommando som 
används för att efterfråga en ticket-granting-ticket och efterfrågar då 
användarens lösenord för att bekräfta identiteten. KDC står för Key Distribution
Center och är den server som delar ut tickets [4].

Vilka privilegier som användare ska ha kan definieras i en så kallad ACL-fil där
en särskild användare eller en grupp av användare kan ges privilegierna att 
redigera en särskild Kerberos-realm. Dessa användare har därefter möjlighet att 

4



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

logga in på den administrativa servern och lägga till användare, tjänster, klienter
eller begränsa användares privilegier [4].

Kerberos använder sig av verktyget kadmin för att lägga till användare, klienter 
och tjänster i sin databas. Med hjälp av kommandot addprinc läggs dessa till. 
Användare använder formen användarnamn@domän, för att lägga till en tjänst 
används formen tjänst/address@domän och för en klient används formen 
host/adress@domän. När dessa skapas behövs en keytab-fil för att tjänsten ska 
kunna autentisera sig gentemot Kerberos. Denna genereras genom att lägga till 
-randkey flaggan när tjänsten läggs till och läggs sedan till i en keytab-fil med 
hjälp av ktadd kommandot. Keytaben förs sedan över till servern med tjänsten 
och tjänsten konfigureras att använda nyckeln [9].

Många tjänster använder sig utav SASL, Simple Authentication and Security 
Layer, tillsammans med dess modul GSSAPI för att använda Kerberos som 
autentisering. Hur detta implementeras i praktiken är beroende på vilken tjänst 
som skall använda detta men i Kerberos läggs tjänsten till tillsammans med 
tillhörande nyckel som tidigare nämnts [9].

2.2 LDAP

LDAP är en förkortning på Lightweight Directory Access Protocol och 
utvecklades ursprungligen för att göra det möjligt för TCP/IP klienter att prata 
med katalogtjänsten X.500 som nu är förlegad. När det blev uppenbart att 
X.500 skulle dö ut och UNIX var i behov av en standardkatalog började LDAP 
att utvecklas till ett fullfjädrat katalogsystem [5].

LDAP har idag blivit vanligt förekommande, till stor del tack vare att 
Microsofts anpassning av LDAP användes som bas för deras Active Directory-
tjänst. Hos UNIX finns LDAP tillgängligt i flera olika implementationer men 
bland de vanligast omnämnda finns bland annat OpenLDAP och 389 Directory 
Server [5].

All data i LDAP tar formen av egenskapslistor, även kallat poster. Varje post 
består av flera attribut med tillhörande värden. Ett exempel med 
användarinformation från /etc/passwd uttryckt som en LDAP post går att se i 
figur 2.

Figur 2: En LDAP post [5]
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Detta format kallas för LDIF, LDAP Data Interchange Format, vilket är vanligt
förekommande i verktygs och server implementationer av LDAP [5].

Varje post har ett ”distinguished name” (attributet dn) som organiserar in posten
i hierarkier. Detta formar en form av sökväg för posten där den högsta instansen
i  hierarkin  placeras  längst  till  höger.  Det  kan  till  exempel  se  ut  såhär:  dn:
uid=ghopper,ou=People,dc=navy,dc=mil.  Där  består  dn  utav  användarens  id,
den organisatoriska enheten som användaren är en del av och domänen som
används.  Domänen delas  upp i  två  ”Domain  Components”  och fungerar  på
samma sätt som inom DNS  [5]. Denna hierarki består av flera objekt, dessa
bildar tillsammans ett  träd som kallas Directory Information Tree (DIT) och
toppen av trädet kallas vanligtvis root. Varje post i trädet har en föräldrapost
och kan ha noll eller flera barnposter. Varje post består av minst en objektklass
som agerar som en behållare för de attribut som posten får. Attributen är i sin
tur fyllda med postens data [6]. Figur 3 illustrerar objektträdets struktur.

För att, som exempel, skapa ett träd med användare och grupper skapas till att
börja  med  de  olika  organisatoriska  enheterna  som dessa  skall  finnas  inom.
Rooten skapas automatiskt vid installation utifrån den domän som definieras för
klienten i /etc/hosts  [7]. Däremot behövs de organisatoriska enheterna skapas
vilka till exempel kan vara users och groups. Först anges dess dn som i detta
fall till exempel kan vara dn: ou=users, dc=example, dc=com . Därefter anges 

Figur 3: DITs struktur [6]

objektklassen  som i  detta  fall  är  en  organisationsenhet,  därför  blir  inlägget
objectClass:  organizationalUnit.  Därefter  anges  att  enheten  skall  heta  users,
alltså ou: users [6]. För att skapa en enhet för grupper följs samma modell.

Dessa enheter placeras under Rooten och kan nu fyllas med barnposter, alltså
användare och grupper. För att skapa en grupp anges objektklassen posixGroup
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som ger möjligheten att ange ett namn (cn) och ett gruppid (gid) [8]. Detta kan
se ut på följande vis: 

dn: cn=studenter, ou=groups, dc=example, dc=com
objectClass: posixGroup
cn: studenter
gid: 5000

Denna definierar  alltså  att  gruppen studenter  är  en  posixgrupp med gruppid
5000  som  ligger  under  ou:n  groups  som  i  sin  tur  ligger  under  domänen
example.com.

Nu kan en användare skapas på samma sätt som medlem i gruppen men som
läggs under users. Här används objektklassen posixAccount som ger möjlighet
att ange användarid (uid), grupptillhörighet, hemkatalog, inloggningsskal etc.
Även  inetOrgPerson  kan  användas  för  att  ange  attribut  som  gäller
telefonnummer till exempel [8]. Ett användarinlägg kan se ut såhär:

dn: uid=anders, ou=users, dc=example, dc=com
objectClass: posixAccount
uid: anders
cn: Anders Andersson
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/anders

Detta skapar en användare under ou:n users som heter anders, har 
användarnummer 10000 och är en medlem i den tidigare skapade gruppen 
studenter. Användaren loggar in i skalet /bin/bash och har sin hemkatalog i 
/home/anders.

Notera att de olika objektklasserna har vissa attribut som måste anges medan 
andra är frivilliga [8].

För att tillgången till LDAP ska kunna ske via Kerberos-autentisering måste 
LDAP till att börja med ha tillgång till sin Kerberosnyckel, keytab. Det är 
därför viktigt att hänvisa till denna i sin konfiguration, i till exempel 
OpenLDAP redigeras /etc/default/slapd genom att lägga till export 
KRB5_KTNAME=sökväg. Detta berättar var LDAP-servern kan hitta sin 
nyckel. För att LDAP sedan ska kunna använda sig utav Kerberos som 
autentisering måste LDAP dels veta vilken Kerberos-server som används samt 
vilken realm som används. Sedan måste LDAP mappa informationen den får 
från Kerberos via SASL till de inlägg som finns i det lokala trädet [10]. För att 
göra detta används enheten olcAuthzRegexp och används genom att först ange 
vad som ska matchas och sedan anger vad detta ska ersättas med [11]. Den 
delen av DIT-trädet där detta måste konfigureras är i grundkonfigurationen som 
ligger under cn=config [12].
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För att LDAP sedan ska konfigureras till att använda sig av GSSAPI modulen 
hos klienterna när den använder SASL konfigureras detta i LDAP 
konfigurationen med hjälp av SASL_MECH inlägget. Vilken realm som ska 
användas måste också anges. Detta gör att klienten använder sig av Kerberos 
för att köra de olika LDAP-verktygen, såsom att söka i LDAP-databasen [10].

2.3 DNS

För att klienterna i nätverket som ska autentisera sig mot Kerberos och hämta 
användarinformation från LDAP ska kunna hitta vilken server som 
tillhandahåller denna information behöver det finnas hänvisningar till dessa via 
DNS. Först behövs ett TXT-record som hänvisar _kerberos till domänen som 
ska användas, efter det behöver ett antal SRV records läggas till. Dessa ger 
möjligheten för en klient att hitta vilken server som tillhandahåller de 
efterfrågade tjänsterna. Dessa definieras enligt följande _kerberos._udp SRV 0 
0 88 server och anger att tjänsten Kerberos på port 88 går att hitta på enheten 
server i domänen. På samma sätt anges _kerberos-adm._tcp på port 749 för att 
ange den administrativa servern i domänen samt _kpasswd._udp på 464 och 
används när användare byter lösenord. Servrarna kan även anges i klientens 
Kerberos konfigurationsfil men detta planeras att fasas ut, det är därför 
rekommenderat att implementera dessa [4]. Även LDAP behöver anges på 
samma sätt genom _ldap._tcp på port 389 [13].

2.4 PAM och NSS

PAM står för ”Pluggable Authentication Modules” och gör det möjligt för 
administratörer att enklare kunna implementera olika typer av 
autentiseringsmetoder. PAM placerar dessa autentiseringsrutiner i ett 
gemensamt bibliotek som sedan andra program kan kalla på när de behöver 
tillgång till autentisering, libpam. De inlägg som placeras i PAMs konfiguration
följer formen [tjänst] modultyp kontrollflagga modulsökväg [flagga]. 
Modultypen kan vara antingen auth, modulen som används för att identifiera 
användaren, account, som till exempel kan begränsa åtkomst på vissa tider, 
session, definierar vad som ska hända efter lyckad inloggning, och password 
som används för att ändra en användares lösenord. Kontrollflaggan anger 
huruvida en modul ska avbryta sessionen när den inte slutförs eller om dess 
syskonmoduler ska få testa sina villkor. Dessa innefattar bland annat required 
och sufficient där till exempel required slutligen får stacken att misslyckas då 
denna är nödvändig men detta sker inte direkt. Sufficient däremot avslutar 
stacken direkt om den är framgångsrik [14].

NSS, Name Service Switch, används för att definiera var administrativ 
information, såsom användarnamn och grupptillhörighet, går att hitta samt i 
vilken ordning dessa ska kontrolleras. Detta kan till exempel skrivas som 
”group: files ldap” [15].
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2.5 Kopplingar till tjänster

För att konfigurera en befintligt NFS-server, Network File System-server, att 
autentisera via Kerberos behövs till att börja med tjänsten läggas till i Kerberos-
systemet som nämnts i avsnittet om Kerberos. Denna nyckel läggs sedan till 
både i Kerberos och i NFS-serverns keytab, vilket kan vara samma om dessa 
huserar på samma server. Även de klienter som ska delta behöver nyckeln och 
läggs till på samma vis men förs sedan över till klienten och läggs till i 
klientens keytab. För att sedan konfigurera NFS för att tillåta tillgång baserat på
Kerberos ändras delningens sec inställning till krb5, krb5i eller krb5p beroende 
på vilken typ av säkerhetsinställning som ska användas. Krb5 anger att 
användare ska autentiseras, krb5i lägger till integritet och krb5p lägger till 
ytterligare privacy [16]. Från och med Ubuntu 10.04 måste även inställningen 
allow_weak_crypto = true läggas till i /etc/krb5.conf för att nfs4 ska fungera 
eftersom des-cbc-crc inte längre stöds som standard  av Kerberos-databasen
[24].

En Samba-server läggs till i Kerberos som tjänst på samma sätt som tidigare 
nämnts. Det är dock viktigt att krypteringsmetoden sätts till rc4-hmac:normal. 
Detta måste göras eftersom sambas klient-verktyg inte är kompatibelt med den 
krypteringsmetod som annars är standard [18]. För att sedan ange att samba ska 
autentiseras konfigureras samba att security ska vara ads, vilken realm den ska 
ingå i anges, Kerberos metoden anges och att lösenord ska krypteras [17][18]. 
Användarna som ska använda samba måste även finnas som system-användare 
eftersom samba mappar de autentiserade användarna mot systemets, detta sker 
dock i detta fall via LDAP [18].

För e-post konfigureras dovecots tjänster som vanligt. Sedan konfigureras 
dovecots autentitetsmekanism till gssapi, alltså den sasl-modul som tidigare 
konfigurerats. Därefter konfigureras userdb till att ange var varje användares e-
post ska lagras [19]. Postfix, eller annan e-post-server, behöver också 
konfigureras för att använda dovecots SASL såsom anges i [26].
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3 Metod
3.1 Enkätundersökning

En enkätundersökning har genomförts  för att  undersöka vilka LDAP-servrar
som vanligen används på olika företag för att skapa en så verklighetsförankrad
laboration  som möjligt.  Denna undersökning har  riktat  sig  mot  IT-ansvariga
eller IT-tekniker på olika företag, organisationer och skolor där hantering av ett
större antal användare är vanligt. Enkäten skapades med hjälp av Google Forms
och distribuerades via e-post till ett 10-15-tal slumpmässigt utvalda inom den
tidigare nämnda kategorin.

Enkäten innehöll  en fråga som löd ”Vilken LDAP-server använder ni på ert
företag?”  och  gav  möjligheten  att  antingen  välja  från  ett  antal  vanligt
förekommande servrar eller att ange ett eget svar. De svarande hade möjlighet
att ange mer än ett svar.

3.2 Laboration

3.2.1 Hårdvara och mjukvara

Den hårdvara som användes för att kontrollera och utvärdera implementationen
var  en  virtualiserad  maskin  med hjälp  av Virtualbox.  Operativsystemet  som
användes var Ubuntu Server 14.04.4 LTS. För att implementera Kerberos och
LDAP  användes  MITs  variant  av  Kerberos  5  och  OpenLDAP.  Kerberos-
versionen som användes var 1.12.2 och OpenLDAP använde version 2.4.31.
Som  verktyg  för  att  uppdatera  och  underhålla  LDAP-katalogen  användes
phpLDAPadmin. Den ger ett  webbaserat verktyg som via en webbläsare ger
möjligheten att få en översikt över hierarkin inom LDAP-katalogen samt lägga
till användare, grupper och organisatoriska enheter.

3.2.2 Kopplingsschema

I  figur  4 går  det  att  se  hur  resultatet  av  implementationen  slutligen  ser  ut.
Användare  autentiseras  via  Kerberos  och  användarinformation  och  grupper
hämtas ifrån  LDAP såsom uid, gid, namn etc. Sedan kan dessa användare nå de
olika tjänsterna genom att autentisera sig mot Kerberos. Användarna ska finnas
tillgängliga både i Kerberos-databasen där lösenordet lagras och ändras och i
LDAP-katalogen där användarnas information finns tillgängligt.
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Figur 4: Kopplingsschema

3.2.3 Kravspecifikation

För att  implementationen ska kunna anses som framgångsrik måste  följande
krav uppfyllas:

• Information om användare och grupper lagras på LDAP-servern, såsom
användarnamn, användar-id, grupp-id och visningsnamn. Det ska vara
möjligt att administrera dessa uppgifter genom någon form av verktyg.

• Lösenord lagras och användare autentiseras via Kerberos-servern.

• Operativsystemet använder Kerberos för att  autentisera användare via
PAM och användarinformation hämtas från LDAP via NSS. Lösenord
ska kunna bytas via operativsystemets egna lösenordsfunktion.

• Tillgång till tjänsterna Samba, NFS och till e-post-servern autentiseras
via Kerberos.
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4 Implementation
4.1 LDAP

Precis som nämns i teorin under LDAP [2.2], för att OpenLDAP ska använda
sig utav rätt realm vid installation så redigeras först /etc/hosts till den domän
som ska användas,  det  som bildar  rooten i  DIT-trädet,  i  detta  fall  127.0.1.1
server.duckburg.cali server. Det sistnämnda server anger att server är namnet
för den angivna maskinen. Därefter installeras OpenLDAP genom kommandot
sudo  apt-get  install  slapd  ldap-utils. Under  installationens  gång  anges
administrationslösenordet för administratören för LDAP-katalogen, i detta fall
cn=admin,dc=duckburg,dc=cali som används för att lägga till  eller  modifiera
poster  i  katalogen.  Ska  däremot  cn=config,  grundkonfigurationen,  redigeras
måste denna nås externt [7].

Med hjälp av kommandot ldapsearch kan installationen kontrolleras och i figur
5 visas att domänen, rooten, som används är duckburg.cali och denna har en
administrationsanvändare.  Katalogen  har  alltså  hittills  två  dn,  distinguished
names, som nämns i teorikapitlet, en som motsvarar rooten och en användare
som ligger placerad direkt under i hierarkin.

Figur 5: ldapsearch

För att katalogen ska fyllas med organisatoriska enheter, grupper och 
användare, måste en ldif-fil skapas, den kan till exempel kallas användare.ldif. 
Precis som teorikapitlet [2.2] skriver placeras dessa under rooten och har som 
syfte att innehålla de underliggande grupperna och användarna. Ldif-filen fylls 
med de organisatoriska enheterna users och groups, i dessa placeras sedan 
gruppen students och användaren mickey enligt modellen i Ubuntus Server 
guide [7] och i teorin [2.2]. Som guiden nämner bör grupp-id och användar-id 
sättas till höga siffror för att inte riskera att krocka med lokala ids. Lösenord ska
dock inte inkluderas då användaren ska autentiseras via Kerberos och inte 
LDAP. Detta skulle medföra en stor säkerhetsrisk.

Dessa poster kan läggas till med hjälp av ldapadd där 
administrationsanvändaren används. I figur 6 visas processen där dessa läggs 
till.
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Figur 6: ldapadd

Nu har katalogen fått sin slutgiltiga struktur men ett verktyg skulle underlätta 
administrationen av katalogen. I detta fall används phpLDAPadmin [20], främst
eftersom den är webbaserad och Ubuntu Server inte har något gui, men flera 
gui-baserade verktyg finns också tillgängliga. Detta verktyg installeras via 
kommandot sudo apt-get install phpldapadmin och är färdigt att användas direkt
efter installation genom att nå webbplatsen på http://ipadress/phpldapadmin. 
För att phpLDAPadmin som standard ska visa den domän som satts måste dess 
config.php konfigureras med den domän som används, annars visar den som 
standard example.com. Det går dock fortfarande att söka efter flera domäner 
med sökverktyget. Nu kan detta verktyg användas till att få en översikt över 
katalogen, importera nya ldif-filer eller redigera befintliga poster. Ett exempel 
på hur översikten över databasen kan se ut i phpLDAPadmin går att se i figur 7.

Figur 7: phpldapadmin

4.2 DNS

Nu behöver DNS konfigureras i enlighet med [2.3] och här antas att en befintlig
DNS-domän  för  duckburg.cali  redan  existerar.  Därefter  läggs  först  ett  TXT
record till som hänvisar _kerberos till ”DUCKBURG.CALI”. Sedan läggs SRV-
records till för _kerberos._udp, _kerberos-master._udp, _kerberos-adm._tcp och
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_kpasswd._udp och hänvisar dessa till server på samma sätt som visas i  [4].
Även LDAP anges på samma sätt  genom  _ldap._tcp på port  389  [13]. Bind
startas om för att ladda in de nya förändringarna.

4.3 Kerberos

För  att  installera  Kerberos  körs  kommandot  apt-get  install  krb5-kdc  krb5-
admin-server som installerar Kerberos administrativa server och Kerberos key
distribution center. I installationen anges standardrealmen, DUCKBURG.CALI,
och serveradressen för den administrativa servern och kdc, server.duckburg.cali,
samma som angetts inom DNS-domänen. sudo dpkg-reconfigure krb5-kdc kan
köras för att skapa en automatisk konfiguration för KDC-servern som sedan kan
kontrolleras under /etc/krb5kdc/kdc.conf [21].

Därefter behövs, precis som nämns i [2.1], en ACL, åtkomstlista, definieras för
att  ange vilka principals  som ska ha möjlighet  att  lägga till  användare eller
tjänster.  ACLn  ska  ligga  under  /etc/krb5kdc/kadm5.acl.  Ett  exempel  är
*/admin@DUCKBURG.CALI     *  som  ger  alla  admin-användare  dessa
rättigheter.  Därefter  kan  realmen  DUCKBURG.CALI  skapas  med  hjälp  av
kommandot krb5_newrealm där lösenordet till kdc-databasen också anges [21].

Nu kan användare skapas, som nämns i [2.1], med hjälp av verktyget kadmin,
antingen genom kadmin.local om det används på servern eller  med hjälp av
kadmin  -p  användarnamn. Sedan  skapas  användarna  admin/admin  som blir
administrationsanvändaren  och  samma  användare  som  skapades  i  LDAP-
katalogen, mickey, med hjälp av addprinc kommandot i kadmin. Alla användare
som finns konfigurerade kan ses med hjälp av kommandot listprincs [21] För att
användare ska kunna autentisera sig mot tjänsterna i Kerberos måste också varje
klient  finnas  inlagd  i  Kerberos-databasen,  detta  görs  genom  att  lägga  till
host/server.duckburg.cali  i  den  generella  keytaben.  Görs  detta  för  en  annan
klient än servern så måste dennes keytab flyttas till den klienten [22].

Nu  ska  LDAP läggas  till  som tjänst,  i  enlighet  med  [2.1],  inom Kerberos-
realmen för att tillgången till LDAP autentiseras genom Kerberos. Detta görs
genom  kadmin-kommandot  addprinc  -randkey
ldap/server.duckburg.cali@DUCKBURG.CALI .  Sedan skapas  en  keytab  för
LDAP-tjänsten  med hjälp  av  ktadd-kommandot  och får  namnet  ldap.keytab.
Rättigheterna  och  ägandet  ändras  till  openldap-användaren  och  flyttas  till
/etc/ldap/. OpenLDAP får sedan en referens till sin keytab genom att lägga till
export KRB5_KTNAME=/etc/ldap/ldap.keytab i /etc/default/slapd [22].

4.4 LDAP och SASL

Nu ska SASL som omnämns i [2.1], som används för att autentisera LDAP med
Kerberos, installeras och detta göra genom kommandot sudo apt-get install 
sasl2-bin libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-gssapi-mit. LDAP måste
konfigureras för att autentisera via Kerberos samt mappa de förfrågningar som 
kommer in via SASL till faktiska poster i DIT-trädet vilket omnämns i teorin 
[2.2]. Därför skapas ldif-filen sasl.ldif och är bifogad som Bilaga A: sasl.ldif. 
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Förändringen implementeras sedan med hjälp av kommandot sudo ldapmodify 
-Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f sasl.ldif. Därefter läggs SASL_MECH 
GSSAPI och SASL_REALM DUCKBURG.CALI till i ldap.conf för att ange 
att klienten ska använda gssapi som standard för autentisera sig mot LDAP via 
Kerberos. Sedan måste tjänsten slapd startas om för att den ska kunna läsa in 
sin keytab [23].

Nu kan konfigurationen testas genom att först ansöka om en Kerberos ticket-
granting ticket och sedan söka i LDAP-katalogen via gssapi som kan ses i figur
9. Det går även att verifiera de tickets som fåtts genom kommandot klist, se 

figur 8.

Figur 8: Klist
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Figur 9: GSSAPI verifierat

4.5 Koppling till operativsystemet

Nu ska PAM och NSS konfigureras  för  att  hämta  användarinformation  från
LDAP medan den autentiserar  användare via Kerberos i  enlighet med [2.4].
PAM kommer även konfigureras för att skapa en hemmapp till användaren på
den lokala klienten och det kommer att gå att byta lösenord för den inloggade
användaren via kommandot passwd. Inga lösenord kommer att lagras lokalt.

Först installeras de nödvändiga paketen på klienten, i detta fall servern, genom
kommandot sudo apt-get install ldap-auth-client libpam-krb5 krb5-user libpam-
foreground libsasl2-modules-gssapi-mit. Under installationen ställs frågor om
var LDAP-servern ligger,  vilken domän den ska söka inom samt frågor  om
katalogen kräver inloggning samt om det lokala root-kontot ska vara admin, där
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är båda svaren nej. Dessa behövs ej då inga lösenord lagras i LDAP utan endast
information såsom användarnamn och grupper. Autentiseringen sker fortfarande
via Kerberos [22].

Nu konfigureras  /etc/ldap/ldap.conf  med den bas-katalog som ska användas,
alltså  dc=duckburg,dc=cali  samt  adressen  till  LDAP-servern.  Därefter
konfigureras  /etc/auth-client-config/profile.d/krb-auth-config  i  enlighet  med
[22] vilket  anger  att  användaruppgifter  främst  hämtas  lokalt  men  sedan  via
LDAP och att PAM först autentiserar mot Kerberos men finns inte användaren
där  kontrollerar  den lokalt.  Det  gör  det  även möjligt  att  byta  sitt  Kerberos-
lösenord genom kommandot passwd och den skapar användarens hemkatalog
vid  lyckat  inloggning.  Konfigurationen  implementeras  sedan  genom
kommandot  sudo auth-client-config -a -p krb5ldap [22]. Det går att se gruppen
students  via kommandot getent  group och användaren mickey genom getent
passwd. I figur  10 visas en lyckad inloggning och i figur  11 visas ett lyckat
lösenordsbyte med användaren mickey.

Figur 10: Inloggning verifierad

Figur 11: Lösenordsbyte

4.6 Kopplingar

4.6.1 NFS

För att konfigurera en befintligt NFS-server för att autentisera via Kerberos 
följs den teori som ges i [2.5] och till att börja med läggs tjänsten till i 
Kerberos-systemet. Detta görs genom att i kadmin-verktyget skapa en principal 
för tjänsten nfs som lyder addprinc -randkey 
nfs/server.duckburg.cali@DUCKBURG.CALI och läggs sedan till i den 
gemensamma keytaben genom ktadd. Ett liknande keytab-tillägg måste göras 
för varje maskin i domänen. Från och med Ubuntu 10.04 måste även 
inställningen allow_weak_crypto = true läggas till i /etc/krb5.conf för att nfs4 
ska fungera [24]. För att sedan konfigurera NFS för att tillåta tillgång baserat på
Kerberos ändras delningens sec inställning till krb5, krb5i eller krb5p beroende 
på vilken säkerhetsinställning som önskas [16] [25].

4.6.2 Samba

En Samba-server läggs till i Kerberos som tjänst på samma sätt som tidigare 
nämnts. Det är dock viktigt att krypteringsmetoden sätts till rc4-hmac:normal 
precis som nämns i [2.5].  För att sedan ange att samba ska autentiseras 
konfigureras samba att security ska vara ads, vilken realm den ska ingå i anges, 
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Kerberos metoden anges och att lösenord ska krypteras [17][18]. Samba startas 
sedan om och därefter använder sig av de Kerberos-användarna som lagts till i 
realmen som autentisering. Dessa användare måste dock även finnas som 
system-användare eftersom samba mappar de autentiserade användarna mot 
systemets, detta sker dock i detta fall via LDAP [18].

4.6.3 Dovecot

För e-post konfigureras dovecots tjänster som vanligt, i detta fall är det pop, 
imap och smtp. Sedan konfigureras dovecots autentitetsmekanism till gssapi, 
alltså den sasl-modul som tidigare konfigurerats. Därefter konfigureras userdb 
till att ange var varje användares e-post ska lagras [19]. Postfix behöver också 
konfigureras för att använda dovecots SASL såsom anges i [26].
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5 Resultat
5.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen  skickades  ut  till  10-15  stycken  IT-tekniker  och  IT-
ansvariga  hos  olika  organisationer  som  rymmer  ett  större  antal  användare.
Totalt 6 av dessa valde att svara på enkätundersökningen och resultatet går att
se i figur  12. Alla av de svarande använder sig av Active Directory och 5 av
dessa använder fler än en variant. Av de varianter som skulle vara aktuella att
implementera i denna rapport, OpenLDAP och 389 Directory Server, var det två
av de svarande som använde en av dessa vardera.  Övrigt  var  det  två av de
tillfrågade som använder sig av eDirectory från NetIQ.

Figur 12: Vilken LDAP-server använder ni på ert företag?

5.2 Laborationsinstruktion

Den studie som gjorts i rapporten, går att se under kapitel  2 och  4, hade som
mål att resultera i en laborationsinstruktion, dels i form av läsanvisningar och
dels  i  form av deluppgifter  som ska  resultera  i  ett  fungerande  system med
Kerberos  och  LDAP.  Denna  ska  användas  av  studenter  som  ska  öka  sina
kunskaper kring implementationen av dessa system i UNIX-miljö.

Resultatet  av laborationsinstruktionen går att  se under  Bilaga B:   och består
utav läsanvisningar, mål med laborationen samt genomförande som presenterar
de olika deluppgifterna som ska genomföras för att få ett fungerande system.
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6 Diskussion
6.1 Enkätundersökning

Totalt kom 6 stycken svar in på den enkätundersökning som gjordes. Detta blir
en  väldigt  liten  skara  vilket  gör  det  svårt  att  dra  några  mer  generella  eller
tillförlitliga slutsatser. Det går däremot att ana tendenser i undersökningen. En
tydlig tendens är att alla de svarande använder sig av Active Directory, vilket
inte kan anses vara någon större överraskning då detta generellt sett anses vara
den populäraste implementationen med LDAP. En annan intressant tendens är
att 5 av de svarande använder fler än en variant, där den ena är Active Directory
medan de samtidigt använder en annan variant.

De  Open  Source-implementationer  som  var  intressanta  för  denna  rapport,
OpenLDAP och 389 Directory Server bl.a.,  ger däremot inga klara riktlinjer.
Det  är  enbart  två  som  använder  en  av  vardera,  det  är  därför  en  för  liten
undersökning för att kunna avgöra vilken av dessa som är populärast. Det som
går att utröna är att varianter som dessa faktiskt används ute i organisationer. I
detta fall var det ju även 2 av 6 svarande som använde sig av denna typ av Open
Source-varianter vilket ändå måste anses vara en någorlunda hög siffra. Hur det
skulle se ut i en större undersökning går däremot bara att spekulera om.

6.2 Teori

De förkunskaper som studenterna behöver skaffa sig gäller framförallt Kerberos
och LDAP men även kort om PAM och NSS. Kerberos är däremot något som 
studenter ofta stöter på i en annan kurs på programmet, Nätverkssäkerhet, som 
ger de grundläggande kunskaperna kring hur Kerberos är utformat samt 
fungerar i teorin. Därför är det viktigare här att läsa på hur Kerberos kan 
implementeras i praktiken, därför bör fokus ligga på Kerberos dokumentation 
som mer beskriver de olika verktygen, inställningarna osv. 

Där det stora fokuset bör ligga när det kommer till teorin är LDAP, och i 
synnerhet dess uppbyggnad från grunden. För att förstå hur LDAP fungerar är 
det viktigt att lära sig vad de olika komponenterna i katalogen innebär. Det 
gäller till exempel de olika objektklasserna, vilka attribut dessa kan innehålla, 
vad de organisatoriska enheterna fyller för funktion osv. Enligt min erfarenhet 
är detta nyckeln för att förstå och senare kunna implementera LDAP. När jag 
läste på om LDAP märkte jag också att det var viktigt att ta reda på en del 
frågor såsom ”Vad är LDAP?” och ”Vad används det till?”. Får man svar på 
dessa frågor får även det många polletter att trilla ner så att säga.

Även när det gäller PAM, NSS och de olika tjänsterna som ska kopplas till 
Kerberos och LDAP handlar det mer om hur dessa kan konfigureras snarare än 
mycket teori bakom om hur det fungerar. Detta eftersom om studenterna har 
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koll på hur Kerberos fungerar och därmed har koll på hur processen att 
autentiseras mot dessa tjänster går till.

6.3 Implementation

Hur implementationen genomfördes i denna rapport går att se under Kapitel  4
och detta är ett sätt att  utforma en implementation på. Det finns flera andra
varianter  både  hur  Kerberos  och  LDAP  implementeras  men  även  hur
kopplingen  till  operativsystemet  kan  genomföras.  Bland  annat  kan  LDAP
användas  som en backend till  Kerberos  genom att  importera  ett  schema till
LDAP.

Anledningen till valet av varianten som användes var framförallt för att jag inte
ville att lösenord skulle lagras i LDAP utan bara information om användarna
och istället låta Kerberos sköta lösenorden. Att sedan använda PAM och NSS
för att koppla operativsystemet till Kerberos och LDAP var främst eftersom jag
anser att det kan vara nyttigare, och mer universellt, att lära sig att konfigurera
PAM och NSS istället  för att  installera någon extern programvara som bara
konfigureras och sen sköter resten.

Ett  av  kraven  i  kravspecifikationen  var  att  ett  verktyg  skulle  testas  för  att
underhålla  och  få  översikt  över  LDAP-katalogen.  I  rapporten  testades
phpLDAPadmin vilket fungerade tillfredsställande för att få en översikt över
katalogen samt för att redigera befintliga poster. När det däremot kom till att
lägga  till  nya  användare  fungerade  det  mindre  bra  då  det  ofta  dök  upp
felmeddelanden och minskad möjlighet  att  redigera  uid.  Då användes  oftast
istället verktygets import-funktion där en ldif-fil eller motsvarande innehåll kan
importeras till katalogen.

6.4 Laborationsinstruktion

När utformandet av laborationsinstruktionen genomfördes användes egentligen
bara de kapitel som tidigare skrivits, teori och implementation, som grund. De
referenser som användes till teorikapitlet användes som läsanvisningar och de
referenser  som  använts  till  implementationen  angavs  som  ”stöd  vid
genomförande”. Det är egentligen dessa läsanvisningar som är kärnan i denna
typ  av  laboration,  att  först  kunna  läsa  sig  till  hur  de  olika  komponenterna
fungerar  för  sig  och  att  sedan  få  pröva  dessa  kunskaper  i  praktiken  för  att
ytterligare befästa teorin.

De  deluppgifter  som  skrevs  är  egentligen  bara  de  steg  som  togs  vid
implementationen  uppdelat  i  mindre  deluppgifter.  Som  inspiration  vid
utformningen  av  laborationsinstruktionen  användes  andra
laborationsinstruktioner som ingår i kursen.

Enligt mina uppskattningar så bör åtminstone två veckor ges för studenterna att
genomföra uppgiften om kursen ges på 50% studietakt.
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När det gäller uppgiften i lydelsen som gäller installationen och användningen
av  ett  verktyg  för  att  underhålla  LDAP-katalogen  valde  jag  att  utforma
uppgiften till att studenten själv ska leta fram ett verktyg som den tycker är lätt
att  använda och som lever upp till  de förväntningar som man kan ha på ett
sådant verktyg. Detta eftersom det dels inte finns några fördelar med att knyta
studenter till ett enda verktyg då det finns flera tillgängliga för att testas och
utvärderas  men  även  på  grund  av  de  halvdana  erfarenheterna  av
phpLDAPadmin som nämns i det föregående delkapitlet 6.3. Utbudet skiljer sig
också en hel beroende på om studenten kör ett operativsystem med eller utan ett
grafiskt gränssnitt.

6.5 Etiska aspekter

När system som detta implementeras är det viktigt att ta in etiska aspekter på
hur systemet ska vara utformat och ska fungera. Är det till exempel lämpligt att
icke  autentiserade  användare  ska  kunna  söka  efter  användare  i  LDAP-
katalogen? Är det lämpligt att lagra lösenord i klartext i en LDAP-katalog?

En diskussion kring detta har gjorts vid utformandet och där kom jag fram till
att det inte vore rätt att utforma en implementation där vem som helst ska kunna
finna information om de användare som finns tillgängliga i LDAP-katalogen.
Därför var det viktigt att utforma systemet så att alla som vill söka i katalogen
ska autentiseras via Kerberos innan de kan utföra sökningarna.

LDAP ger möjligheten att lagra lösenord i dess katalog, antingen i klartext eller
hashade, som sedan kan användas för att autentisera användare. Detta vore dock
oetiskt då det aldrig är säkert att lagra lösenord i klartext och hashade lösenord
ger inte samma säkerhet som de som lagras i Kerberos där de även saltas för att
undvika att användare som väljer samma lösenord skulle få samma nycklar.

Det  blir  därigenom inte  heller  möjligt  för  administratörer  att  se  lösenorden
vilket följer de ”etiska regler för datafolk” som nämner att datafolk ska  avstå
från arbete som syftar till kontroll som kan vara till skada för den enskilde och
att endast ta del av sådana datauppgifter som krävs för arbetets utförande [27].

6.6 Fortsatt utveckling

Om en vidareutveckling ska ske på denna rapport så finns det en del saker som
kan utvecklas vidare. Framförallt skulle arbetet få en stabilare grund att stå på
om en mer omfattande undersökning kring vilka program som används ute hos
företag och organisationer. Den undersökning som gjordes blev för liten för att
kunna generalisera eller dra några större slutsatser ifrån. Detta är viktigt för att
på  så  vis  skapa  en  ännu  större  förankring  av  laborationen  i  det  verkliga
arbetslivet. Undersökningen behöver nödvändigtvis inte heller begränsas till att
bara  undersöka vilken  LDAP-server  som används  utan  kan  även  undersöka
vilka  operativsystem  som  används  eller  om  någon  annan  version  än  MIT
Kerberos används.
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Vill  man även testa  implementation  ytterligare kan ett  förslag vara att  testa
implementationen i ett större nätverk med flera klienter. På så vis ges chansen
att testa implementationen i en mer verklighetstrogen miljö, detta kräver dock
mer tid och resurser än detta arbete haft tillgång till.

6.7 Slutsats

Avslutningsvis  kan  en  del  saker  konstateras.  Active  Directory  är  den  mest
populära  implementationen  som  innefattar  LDAP  bland  de  tillfrågade  i
enkätundersökningen.  Det  intressanta  är  däremot  att  organisationer  oftast
använder fler än en variant och att Open Source-varianter faktiskt används hos
organisationer med ett större användarantal vilket gör denna typ av laboration
relevant i en utbildning.

Det kan även konstateras att det finns flera vägar att nå samma mål men att
laborationen utformades utifrån den implementation som bäst passade in i den
kravspecifikation som sen tidigare satts upp. Om studenterna däremot lär sig ett
sätt  att  implementera denna typ  av  lösning bör  inte  vägen vara  lång för  att
justera  implementationen  efter  de  andra  krav  som skulle  kunna  dyka  upp  i
framtiden.

Laborationsinstruktionen blir en omarbetning av implementationen genom att
omvandla  implementationens  steg,  lösningen,  till  olika  deluppgifter  där
studenten får en fingervisning om vilket som är nästa steg i implementationen.
Det  är  däremot  viktigt  att  studenten  läser  på  om de  olika  komponenterna  i
laborationen först för att senare kunna förstå de olika stegen. Vem som helst
skulle egentligen kunna följa en guide och därigenom få ett fungerande system
men den personen skulle troligtvis inte förstå varför de olika stegen genomförs
eller  hur  systemet  egentligen  fungerar  i  teorin.  Därför  är  det  viktigt  att  ha
omfattande  läsanvisningar  i  laborationen  där  fokuset  i  detta  fall  framförallt
ligger på LDAP.
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Bilaga A: sasl.ldif
Används för att konfigurera LDAP för att autentiseras via 
Kerberos.
Dn: cn=config
add: olcSaslHost
olcSaslHost: server.duckburg.cali
-
add: olcSaslRealm
olcSaslRealm: DUCKBURG.CALI
-
add: olcSaslSecProps
olcSaslSecProps: noplain,noactive,noanonymous,minssf=56
-
add: olcAuthzRegexp
olcAuthzRegexp:
{0}"uid=([^/]*),cn=duckburg.cali,cn=GSSAPI,cn=auth"
"uid=$1,ou=users,dc=duckburg,dc=cali"

26



Utveckling av Laboration – LDAP och Kerberos
Daniel Sellstedt 2016-06-06

Bilaga B: Laborationsinstruktion
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1 Introduktion

Denna laboration behandlar implementeringen av Kerberos, LDAP och kopplingar till operativsy-
stemet och olika tjänster.

2 Mål med laborationen

Efter slutförande av denna laboration s̊a kommer du att:

• Ha bekantat dig med användaradministration med Kerberos och LDAP

• Ha kunskap om PAM och NSS och hur dessa används för att konfigurera inloggning i opera-
tivsystem

• Kunna koppla olika tjänster till att autentiseras via Kerberos
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3 Läsanvisningar

Innan laborationen p̊abörjas s̊a bör du ha läst [1, s. 924-925, 728-735, 908-910, 739, 703-705], [2, kap.
2, 3, 6] och [3]. Använd även [4], [5], [6], [7], [8] och [9] som stöd vid genomförandet av laborationen.

4 Genomförande

Genomför nedanst̊aende steg och dokumentera de steg som krävs för att lösa uppgifterna.

4.1 LDAP

Första steget i laborationen g̊ar ut p̊a att sätta upp en LDAP-server. Kurslitteraturen nämner tv̊a
LDAP-servrar, OpenLDAP och 389 Directory Server, men m̊anga fler finns tillgängliga. Intruktio-
nerna baseras dock p̊a OpenLDAP.

1. Redigera datorns hosts-fil s̊a att datorn tillhör domänen duckburg.cali och installera OpenLD-
AP.

2. Kontrollera installationens root med hjälp av ldapsearch.

3. Lägg till organisatoriska enheterna users och groups och lägg därefter till användaren mickey i
users och gruppen students i groups. Användaren mickey ska vara medlem i gruppen students.

4. Installera ett valfritt webbaserat eller gui-baserat verktyg som kan användas för att admini-
strera katalogen.

4.2 DNS

För att klienter ska kunna finna vilken server som tillhandah̊aller Kerberos-tjänsten s̊a m̊aste DNS-
servern för domänen uppdateras.

1. Uppdatera DNS-servern med de nya TXT- och SRV-records som krävs.

4.3 Kerberos

Nu är det dags att sätta upp Kerberos som ska autentisera användarna gentemot de olika tjänsterna
i nätverket.

1. Installera och konfigurera Kerberos åtkomstlista att till̊ata privilegier till administratörsanvändare.

2. Skapa nu realmen och lägg till en admin-användare samt användaren mickey i kerberos-
databasen.

3. Lägg till och skapa nycklar för tjänsten LDAP samt för de klienter som ska kunna autentisera
sig mot Kerberos och lägg till dessa i rätt keytab. Begränsa åtkomsten till dessa.

4. Kontrollera om du kan f̊a ut en TGT med hjälp av kommandona kinit och klist.
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4.4 SASL

Många av de tjänster som autentiserar via Kerberos använder sig utav en modul i SASL som heter
GSSAPI.

1. Installera SASL och GSSAPI.

2. Konfigurera LDAP för att p̊a ett korrekt sätt mappa förfr̊agningar till katalogen via GSSAPI
till de olika katalogposterna. Konfigurera ocks̊a vilken SASLrealm och SASLhost som används.

3. Konfigurera LDAP p̊a klienten till att använda sig utav GSSAPI för att genomföra förfr̊agningar
till LDAPkatalogen.

4. Kontrollera funktionalitet genom att begära en TGT och sedan genomföra en sökning med
GSSAPI via kommandot ldapsearch.

4.5 Koppling till operativsystemet

För att operativsystemet ska börja hämta användarinformation fr̊an LDAP och autentisera sig
gentemot Kerberos s̊a behöver PAM och NSS konfigureras för varje klient.

1. Installera paketen ldap auth client, libpam-krb5, krb5-user och libpam-foreground och konfi-
gurera LDAP i enlighet med hur det tidigare satts upp.

2. Konfigurera PAM och NSS till att autentisera användare mot Kerberos, sköta lösenord genom
kerberos, skapa en hemmapp lokalt vid första inloggning samt hämta användarinformation
fr̊an LDAP. Konsultera [4].

3. Kontrollera om användaren och gruppen finns tillgänglig lokalt genom att använda getent-
kommandot.

4. Pröva att logga in med den nya användaren samt att byta lösenord.

4.6 Tjänster

1. Konfigurera NFS för att autentiseras mot Kerberos.

2. Konfigurera Samba för att autentiseras mot Kerberos.

3. Konfigurera Dovecot för att autentiseras mot Kerberos.
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