
  

  

  پنجمفصل  

  slapdپيكربندي 

  

 slapd براي پيكربندي ، شماساخته و نصب شد افزار نرمامي كه هنگ

 يقبل هاي نسخه. بر خالف ديا آمادهاستفاده در سايتتان  يبرا

OpenLDAPپيكربندي زمان اجراي ،slapd  به طور  2,3 در نسخه

 LDAPبا استفاده از عمليات  تواند مياست و  LDAPكامل مطابق با 

 LDAPاداره شود. موتور پيكربندي  LDIF ليفا در ها دادهاستاندارد با 

و به طور كلي  نيآنال slapdپيكربندي  هاي گزينهتا همه  دهد مياجازه 

 ها يكربنديپ رگذاريتأثمجدد سرور براي تغييرات  يانداز راهبدون نياز به 

قديمي هنوز هم پشتيباني  slapd.confتغيير داده شوند. فايل سبك 

شود تا اجازه دهد  ليتبد slapd.dفرمت جديد ، اما بايد به شود مي

تغييرات در زمان اجرا ذخيره شوند. در حالي كه پيكربندي سبك قديمي 

با استفاده از يك فايل، به طور معمول به عنوان 

/usr/local/etc/openldap/slapd.conf  سبك جديد از شود مينصب ،

. كند ميستفاده نهفته براي ذخيره پيكربندي اslapd يك پايگاه داده 

پايگاه داده پيكربندي به طور معمول در 

/usr/local/etc/openldap/slapd.d  شود ميذخيره.  
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از طريق يك  تواند مييك دايركتوري پيكربندي جايگزين (يا فايل) 

اين فصل به شود.  مشخص slurpdو يا  slapdگزينه خط فرمان براي 

مفصلي از تنظيمات شرح توصيف فرمت كلي از سيستم پيكربندي و 

  . پردازد يم، شوند مياستفاده  معموالًپيكربندي كه 

هاي  Overlayها و backend: توجه داشته باشيد كه برخي از نكته

. در اين موارد، كنند نميتوزيع شده پيكربندي زمان اجرا را پشتيباني 

  سبك قديمي بايد استفاده شود.  به slapd.conf ليفا

براي سازگاري با اين  slurpdشيد نسخه فعلي از نكته: توجه داشته با

براي  slurpdنيست. اگر شما بايد  روز بهموتور پيكربندي جديد 

replication  در سايت خود استفاده كنيد، بايد براي حفظ آن از يك

  استفاده كنيد.  slurpdبه سبك قديمي براي  slapd.confفايل 

  چيدمان پيكربندي 1- 5

خاص با يك  LDAPعنوان يك دايركتوري  به slapdپيكربندي 

schema پيش تعريف شده و  ازDIT  خاص  هايي كالس. شود ميذخيره

، تعاريف globalپيكربندي  هاي گزينهمورد استفاده براي حمل 

schema ،backend وجود دارد.  ها تميآ، پايگاه داده تعاريف و ديگر

  است.درخت پيكربندي نمونه در شكل زير نشان داده شده 
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اشياء ديگري ممكن است بخشي از پيكربندي باشند اما براي وضوح 

  . اند شدهحذف 

داراي يك ساختار بسيار خاص است.  slapd.dدرخت پيكربندي 

است، شامل تنظيمات پيكربندي  cn=configريشه درخت كه به نام 

global  .هستند و  فرزندهاجداگانه  هاي وروديتنظيمات اضافه در است

  :باشند يمموارد زير  شامل

كه فقط نام مسيرهايي است  ها اين معموالً: شده include هاي فايل•

تبديل شده است. در غير اين صورت  slapd.confيك فايل  از

  .باشد ميشده منسوخ  include هاي فايلاستفاده از 

تنها در زماني مورد استفاده  نيا پوياي بارگذاري شده: هاي ماژول•

براي پيكربندي  enable-modules--كه گزينه  گيرد ميقرار 

  استفاده شده باشد. افزار نرم

:schemaتعاريف •
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o وروديcn=schema,cn=config شامل schema 

سخت رمزي  slapdهايي كه در  schemaسيستم (همه 

  ) است.اند شده

oفرزند  هاي وروديcn=schema,cn=config يحاو 

schema  ندي بارگذاري پيكرب هاي فايلكاربر به عنوان

  .باشد ميشده و يا اضافه شده در زمان اجرا 

  Backend-specific     هاي پيكربندي•

ها در ورودهاي  Database-specificOverlayهاي پيكربندي•

ها نيز Overlayو  ها دادهپايگاه . اند شدهداده تعريف  گاهيفرزندان پا

  ممكن است فرزندان ديگري داشته باشند.

به اطالعات پيكربندي اعمال  LDIF هاي فايلي قواعد معمول برا

. اگر يك شوند ميناديده گرفته  '#': دستورات شروع شونده با يك شود مي

خط با يك فضاي واحد آغاز شود، به عنوان ادامه خط قبلي در نظر گرفته 

. مطالب توسط خطوط شوند ميو فضاي هاي خالي بعدي حذف  شود مي

  پيكربندي به شرح زير است: LDIFاز  . شماي كليشوند ميخالي جدا 

        # global configuration settings

        dn: cn=config

        objectClass: olcGlobal

        cn: config

<global config settings>

        # schema definitions

        dn: cn=schema,cn=config
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        objectClass: olcSchemaConfig

        cn: schema

<system schema>

        dn: cn={X}core,cn=schema,cn=config

        objectClass: olcSchemaConfig

        cn: {X}core

<core schema>

        # additional user-specified schema

        ...

        # backend definitions

        dn: olcBackend=<typeA>,cn=config

        objectClass: olcBackendConfig

        olcBackend: <typeA>

<backend-specific settings>

        # database definitions

        dn: olcDatabase={X}<typeA>,cn=config

        objectClass: olcDatabaseConfig

        olcDatabase: {X}<typeA>

<database-specific settings>
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        # subsequent definitions and settings

        ...

در  "}X{"ذكر شده در باال يك شاخص عددي  هاي نوشتهبرخي از 

نام خود دارند. در حالي كه اكثر تنظيمات پيكربندي يك وابستگي ترتيب 

 تأثير، يك تنظيم بايد قبل از انجام عمل بعدي ذاتي دارند (به عنوان مثال

نامرتب هستند. شاخص  ذاتاً LDAPي ها دادهداشته باشد)، ولي پايگاه 

عددي براي اجراي ترتيب سازگار در پايگاه داده پيكربندي، به طوري كه 

. در اغلب موارد شاخص شود ميتمام وابستگي ترتيب حفظ شود، استفاده 

به طور خودكار بر اساس نظمي كه در آن نوشته نياز نيست فراهم شود. 

  . شود ميوجود دارد، ايجاد 

مشخص شده  هاي ويژگيدستورات پيكربندي به عنوان مقادير 

هاي مورد استفاده در objectClassو  ها ويژگي. بسياري از باشند مي

 "OLC"داراي پيشوند  slapdپيكربندي 

)ConfigurationOpenLDAP تند. به طور كلي هس شانيها نام) در

يك تناظر يك به يك بين صفات و كلمات كليدي پيكربندي 

slapd.conf  وجود دارد. استفاده از كلمه كليدي به عنوان نام صفت، با

  متصل شده است. "OLC"پيشوند 

ممكن است پارامترهايي بپذيرد. پارامترها  يكربنديپ directiveيك 

تر شامل فضاي سفيد باشد، پارام اگر .شوند ميتوسط فضاي خالي جدا 

  محصور شده باشد.  »مانند اين«پارامتر بايد در كوتيشن 

توزيع شامل يك فايل پيكربندي است كه به عنوان مثال در 

 هاي فايلنصب خواهد شد. تعدادي از  usr/local/etc/openldap/پوشه

شيء) نيز در  يها كالس(انواع ويژگي و  schemaحاوي تعاريف 

/usr/local/etc/openldap/schema  اند شدهارائه.    
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  دستورات پيكربندي 2- 5

. شوند ميدر بخش دستورات پيكربندي استفاده  معموالًاين جزئيات 

در اين بخش دستورات پيكربندي در يك نظم باال به پايين بررسي 

 cn=configدر ورودي  globalبا دستورات  ها آنكه شروع  شوند مي

آن (در صورت وجود) و  فرض شيپبا مقدار  Directiveاست. در ادامه هر 

  از استفاده از آن ارائه خواهد شد.  يا نمونه

5 -2 -1cn=config   

Directive هاي موجود در اين قسمت به طور كلي به سرور به عنوان

سيستم و يا اتصال گرا هستند و  ها آن. بسياري از شوند مييك كل اعمال 

 olcGlobal. اين ورودي بايد دشون ميمربوط ن ها دادهبه پايگاه 

objectClass .داشته باشد  

5 -2 -1 -1olcIdleTimeout: <integer>  

را تعيين  IDLEتعداد ثانيه قبل از بسته شدن يك اتصال مشتري 

كردن اين ويژگي بكار  رفعاليغ، براي فرض شيپ طور به، 0. مقدار كند مي

  .رود مي

5 -2 -1 -2olcLogLevel: <level>  

را مشخص  syslogdبا مرتبط  ييزدا  اشكال سطح directive نيا

). شما بايد LOG_LOCAL4 facility)syslogd( كند مي

OpenLDAP با  را--enable-debug ) كه براي اين كار پيكربندي كنيد

ممكن است به  ها Log level.) باشد ميفعال همين  فرض پيش صورت به

 Log Level. عنوان اعداد صحيح يا با كلمه كليدي مشخص شوند

ح افزودني باشند. براي نمايش وچندگانه ممكن است استفاده شود و سط
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اينكه چه سطحي مربوط به چه نوع از اشكال زدايي است به جدول زير 

  عبارتند از:  >سطوح<مراجعه كنيد. مقادير ممكن براي 

Table: Debugging Levels

Level Keyword Description

-1 Any enable all debugging 

0   no debugging 

1 Trace trace function calls 

2 Packets debug packet handling 

4 Args heavy trace debugging 

8 Conns connection management 

16 BER 
print out packets sent and 
received 

32 Filter search filter processing 

64 Config configuration processing 

128 ACL 
access control list 
processing 

256 Stats 
stats log 
connections/operations/results 

512 Stats2 stats log entries sent 

1024 Shell 
print communication with 
shell backends 
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2048 Parse 
print entry parsing 
debugging 

4096 Cache database cache processing 

8192 Index database indexing 

16384 Sync 
syncrepl consumer 
processing 

  مثال:

olcLogLevel: -1

كه بسياري از اطالعات اشكال زدايي به سيستم  شود مياين باعث 

  وارد شوند.

olcLogLevel: Conns Filter  

  .كند ميو پردازش فيلتر را جستجو  گيرد مي LOGط از اتصاالت فق

  :فرض پيش

olcLogLevel: Stats

5 -2 -1 -3olcReferral <URI>   

پيدا كند،  تواند مييك پايگاه داده محلي را ن slapdكه هنگامي 

  .كند ميارجاع به يك پايگاه داده خاص را مشخص   directiveاين

  مثال:

olcReferral: ldap://root.openldap.org

  ورودي نمونه 4- 1- 2- 5
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dn: cn=config

objectClass: olcGlobal

cn: config

olcIdleTimeout: 30

olcLogLevel: Stats

olcReferral: ldap://root.openldap.org

5 -2 -2 cn=include  

. باشد ميشده  include هاي فايل ريمسنام   includeيك ورودي

 slapd.confقسمت پيكربندي سيستم  كيشده  include هاي فايل

 schemaبراي بارگذاري مشخصات  معموالً include هاي فايل. هستند

بايد شامل  Include هاي ورودي. گيرند ميمورد استفاده قرار 

olcIncludeFile objectClass .باشند  

5 -2 -2-1 olcInclude: <filename>  

ت پيكربندي بايد اطالعا slapdكه  كند مياين دستور مشخص 

  را از فايل داده شده بخواند.  يا اضافه

نكته: توجه داشته باشيد كه شما بايد در هنگام استفاده از اين دستور 

مراقب باشيد. هيچ محدوديتي بر روي تعداد دستورات تو در توي 

Include  تشخيص داده نشده است. يا حلقهوجود ندارد و هيچ  

  ورودي نمونه 2-2- 2- 5

dn: cn=include{0},cn=config  

objectClass: olcIncludeFile

cn: include{0}
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olcInclude: ./schema/core.schema

dn: cn=include{1},cn=config

objectClass: olcIncludeFile

cn: include{1}

olcInclude: ./schema/cosine.schema

5 -2 -3 cn=module  

ارگذاري در هنگام به صورت پويا ب هاي ماژولاگر پشتيباني از 

براي تعيين  cn=moduleفعال شده باشد، ورودي  slapdپيكربندي 

براي بارگذاري ممكن است مورد استفاده قرار  ها ماژولاز  اي مجموعه

داشته  olcModuleList objectClassماژول بايد  هاي وروديگيرد. 

  باشند.

5 -2 -3 -1 olcModuleLoad: <filename>  

. نام كند ميارگذاري پويا براي بارگذاري تعيين نام يك ماژول قابل ب

فايل ممكن است يك نام مسير مطلق يا يك نام فايل ساده باشد. نام غير 

نام به  Directiveمطلق در دايركتوري مشخص شده توسط 

olcModulePath  شوند ميجستجو.  

5 -2 -3 -2 olcModulePath: <pathspec>  

قابل بارگذاري  هاي ماژول جستجو براي يها يركتوريدافهرستي از 

اما اين باز بستگي  اند شدهجدا  ;. به طور معمول مسيرها با كند ميتعيين 

  دارد. عامل ستميسبه 

  ورودي نمونه 3- 3- 2- 5
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dn: cn=module{0},cn=config

objectClass: olcModuleList

cn: module{0}

olcModuleLoad: /usr/local/lib/smbk5pwd.la

dn: cn=module{1},cn=config

objectClass: olcModuleList

cn: module{1}

olcModulePath: /usr/local/lib:/usr/local/lib/slapd

olcModuleLoad: accesslog.la

olcModuleLoad: pcache.la

5 -2 -4 cn=schema  

 به slapdدر  كه schemaداراي تمام تعاريف  cn=schemaورودي 

اين ورودي توسط  يها ارزش. باشد يم هستند hard-codedصورت 

slapd  توليد شده است، به طوري كه هيچ ارزشschema نياز به  يا

شامل  ديبا schemaفراهم شدن در پيكربندي نيست. 

olcSchemaConfig objectClass .باشد  

5 -2 -4-1olcAttributeTypes: <RFC2252 Attribute Type 

Description>  

  . كند ميژگي را تعريف يك نوع وي Directiveاين 

5 -2 -4-2 olcObjectClasses: <RFC2252 Object Class 

Description>  

  . كند مياين دستور يك كالس شيء را تعريف 
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  ورودي نمونه 4-3- 2- 5

dn: cn=schema,cn=config

objectClass: olcSchemaConfig

cn: schema

dn: cn=test,cn=schema,cn=config

objectClass: olcSchemaConfig

cn: test

olcAttributeTypes: ( 1.1.1

  NAME 'testAttr'

  EQUALITY integerMatch

  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 )

olcAttributeTypes: ( 1.1.2 NAME 'testTwo' 
EQUALITY caseIgnoreMatch

  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.44 )

olcObjectClasses: ( 1.1.3 NAME 'testObject'

  MAY ( testAttr $ testTwo ) AUXILIARY )

5 -2 -5  DirectivesBackend-specific  

DirectiveBackend-specific ها به همه موارد پايگاه داده از همان

 olcBackendConfigبايد  Backend هاي ورودي. شوند مينوع اعمال 

objectClass .را داشته باشند  

5 -2 -5 -1olcBackend: <type>  
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. كند ميورودي پيكربندي خاص را تعريف  كي Directiveاين 

جدول زير ذكر شده در  يبانيپشت Directiveبايد يكي از انواع  >نوع<

  باشد. 

Types Description

bdb Berkeley DB transactional backend 

config Slapd configuration backend 

dnssrv DNS SRV backend 

hdb Hierarchical variant of bdb backend 

ldap 
Lightweight Directory Access Protocol 
(Proxy) backend 

ldbm Lightweight DBM backend 

ldif 
Lightweight Data Interchange Format 
backend 

meta Meta Directory backend 

monitor Monitor backend 

passwd Provides read-only access to passwd(5) 

perl Perl Programmable backend 

shell Shell (extern program) backend 

sql SQL Programmable backend 

  مثال:

olcBackend: bdb  
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تعريف شده ديگري براي اين ورودي وجود ندارد.  Directiveهيچ 

را براي استفاده خاص  يا اضافه هاي ويژگيها ممكن است backendانواع 

خود تعريف كنند اما تا كنون هيچ يك تا كنون تعريف نشده است. به اين 

اقعي ظاهر در گونه تنظيمات و معموالًها Directiveترتيب، اين 

  .شود نمي

  ورودي نمونه 2- 5- 2- 5

dn: olcBackend=bdb,cn=config

 objectClass: olcBackendConfig

 olcBackend: bdb

5 -2 -6 DirectivesDatabase-specific  

Directive ها در اين بخش توسط هر نوع از پايگاه داده پشتيباني

را  olcDatabaseConfig objectClassبايد  ها داده. ورودي شوند مي

  داشته باشند.

5 -2 -6 -1 olcDatabase: [{<index>}]<type>  

. كند مي يگذار ناميك نمونه پايگاه داده خاص را  Directiveاين 

{<index>}  ي متعدد از همان نوع را ها دادهممكن است تشخيص پايگاه

 slapd حذف كرد و در اين صورت توان يمشاخص را  معموالًفراهم كند. 

بايد يكي از انواع  >نوع<به صورت خودكار توليد خواهد كرد.  آن را

Directive صورت بهذكر شده در جدول قبل باشد يا بايد  يبانيپشت 

frontend .باشد  

frontend هاي گزينهپايگاه داده خاص است كه براي نگهداري  كي 

 ي ديگرها دادهكه بايد به همه پايگاه  شود ميسطح پايگاه داده استفاده 
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ي پس از آن نيز ممكن است برخي ها دادهاعمال شود. تعاريف پايگاه 

  تنظيمات را زير پا بگذارند. 

و  config داده گاهيدو پاويژه است؛ هر  زين configپايگاه داده 

frontend به  ها آنحتي اگر  شوند مي، هميشه به طور ضمني ايجاد

ه داده ديگري ايجاد قبل از هر گونه پايگا ها آنصراحت پيكربندي نشوند 

  . شوند مي

  مثال:

olcDatabase: bdb  

5 -2 -6 -2 olcAccess: to <what> [ by 

<who><accesslevel><control> ]+  

اجازه دسترسي كاربران (مشخص شده توسط  Directiveاين 

<accesslevel> را به يك سري ورودي و/يا ويژگي (مشخص شده (

ت كننده (مشخص شده ) توسط يك يا چند درخواس<what>توسط 

  . دهد مي) <who>توسط

مشخص  DirectiveolcAccessنكته: توجه داشته باشيد اگر هيچ 

تا تمام  دهد مي، اجازه فرض پيشنشده باشد، سياست كنترل دسترسي 

  كاربران (هر دو تصديق و ناشناس) دسترسي خواندن داشته باشند.

شده در نكته: توجه داشته باشيد كه كنترل دسترسي تعريف 

frontend  شود ميي ديگر اعمال ها دادهبه كنترل تمام پايگاه.  

5 -2 -6 -3 olcReadonly { TRUE | FALSE }  

. هر دهد ميقرار  »فقط خواندني«اين دستور پايگاه داده را به حالت 

  خواهد شد.  »عدم تمايل به انجام«گونه تالش براي تغيير پايگاه منجر به 
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  :فرض پيش

olcReadonly: FALSE  

5 -2 -6 -4 olcReplica  

 olcReplica: uri=ldap[s]://<hostname>[:<port>] | 
host=<hostname>[:<port>]

                [bindmethod={simple|sasl}]

                ["binddn=<DN>"]

                [saslmech=<mech>]

                [authcid=<identity>]

                [authzid=<identity>]

                [credentials=<password>]

براي اين پايگاه داده براي استفاده با   replicationتيدستور سااين 

slurpd كند ميمشخص  را .uri= parameter  يكscheme ،host  و

آن را يافت. در  توان مي slapdنمونه كه در  كند ميرا مشخص  portيك 

ممكن است براي  IPهر دو صورت يك نام دامنه يا آدرس 

<hostname> اگر استفاده شوند .<port>  داده نشده باشد، شماره

  ) استفاده خواهد شد.636يا  389(استاندارد  LDAPپورت 

  .استفاده نكنيد hostاز پارامتر  شود ميتوصيه  URIبا وجود پارامتر 

URI  تا سرور  دهد مياجازهLDAP  به عنوان يكURI مشخص 

  مانند:؛ شود

ldap://slave.example.com:389 or 
ldaps://slave.example.com:636  
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binddn= parameterDN  به  روزرساني بهبه عنوانslapdSlave 

است كه بايد دسترسي نوشتن / خواندن  DNيك در واقع . شود مي ارائه

 updatednداشته باشد. اين هم بايد دستور  slapdSlaveبه پايگاه داده 

لي، اين مطابقت داشته باشد. به طور ك slapdslaveدر فايل پيكربندي 

DN  نبايد همانrootdn  .جا كه آناز از پايگاه داده اصلي باشدDN به  ها

احتمال زياد شامل فضاهاي خالي باشند، كل رشته 

"binddn=<DN>".بايد در كوتيشن محصور شده باشد  

bindmethod  ساده و ياSASLاحراز هويت  ، بسته به اينكه آيا

فراهم شده است هنگام  SASL مبتني بر رمز عبور و يا احراز هويت

. از لحاظ امنيتي احراز گيرد ميمورد استفاده قرار  slapdSlaveاتصال به 

و محرمانه  ها دادههويت ساده نبايد استفاده شود مگر اينكه از تماميت 

 IPSEC يا TLSاطمينان كافي داشته باشيد (براي مثال  ها آنبودن 

به مشخصات پارامترهاي ساده نياز  تياحراز هوشده باشد).  استفاده

binddn  وcredentials  دارد. به طور كلي احراز هويتSASL  توصيه

نياز به مشخصات يك مكانيسم با استفاده از  SASL. احراز هويت شود مي

دارد. بسته به مكانيسم، احراز هويت و يا اعتبار  saslmechپارامتر 

تيب مشخص شوند. به تر credentialsو  authcidبا استفاده  توانند مي

ممكن است براي تعيين هويت مجوز مورد استفاده قرار  authzidپارامتر 

  بگيرد.

5 -2 -6 -5 olcReplogfile: <filename>  

را  slapd در  replicationسيستم LOGنام فايل   directiveاين

به طور معمول توسط  replication سيستم LOG. كند ميمشخص 

slapd  نوشته شده و توسطslurpd  به طور معمول، اين شود ميخوانده .
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است بحث  قرار slurpdكه  شود ميدستور فقط در صورتي استفاده 

replication را انجام دهد.  

5 -2 -6 -6 olcRootDN: <DN>  

 يبرا administrativeاي كه حالت مديريتي و directive ، DNاين

دارد  OpenLDAPدسترسي مديريتي براي عمليات بر روي پايگاه داده 

ممكن است مبتني بر ورودي يا مبتني بر يك  DN. كند ميرا مشخص 

  باشد. SASLهويت 

  مثال مبتني بر ورودي:

olcRootDN: "cn=Manager,dc=example,dc=com"

  SASLمثال مبتني بر 

olcRootDN: "uid=root,cn=example.com,cn=digest-
md5,cn=auth  

5 -2 -6 -7 olcRootPW: <password>  

براي مشخص كردن يك رمز عبور براي  توانيد ميرا  directive اين

DN مرتبط بهrootdn  .مورد استفاده قرار دهيد  

  مثال:

olcRootPW: secret  

مورد استفاده  تواند مي يا شده Hashگذرواژه  slappasswdتوسط 

  قرار گيرد. 

  مثال:

olcRootPW: 
{SSHA}ZKKuqbEKJfKSXhUbHG3fG8MDn9j1v4QN
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Hash دستور  تفاده ازبا اسslappasswd -s secret .توليد شده است  

5 -2 -6 -8 olcSizeLimit: <integer>  

حداكثر تعداد خروجي بازگشتي از يك عمليات  directiveاين 

  .كند ميجستجو را مشخص 

  :فرض پيش

olcSizeLimit: 500

5 -2 -6 -9olcSuffix: <dn suffix>   

ه به پايگاه داده ك كند ميرا مشخص  dnپسوند  Directiveاين 

backend  ممكن است ارائه شوند  چندگانه. خطوط پسوند شود ميمنتقل

 هاي نوعبعضي از ( .و حداقل براي هر تعريف پايگاه داده الزم هستند

backend مانند ظاهر و نظارت بر استفاده پسوند سخت رمزي كه ،

  ممكن است در پيكربندي ظاهر نشوند).

  مثال:

olcSuffix: "dc=example,dc=com"  

ختم   "dc=example,dc=com"كه به DNبا يك  وجوها پرس

  . شوند ميمنتقل  backend، به اين شود مي

، شود ميانتخاب  وجو پرسبراي عبور يك  backendنكته: زماني كه 

slapd  تا در فايل  كند ميبه خطوط پسوند در هر تعريف پايگاه داده، نگاه

پايگاه داده، پيشوند ديگري باشد، بايد  ظاهر شوند. لذا، اگر يك پسوند

  ظاهر شود. configپس از آن در فايل 

5 -2 -6 -10olcSyncrepl   


