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Servidor LDAP

Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor

LDAP extern. Si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids,

Moodle crea una entrada per a un nou usuari a la seva base 

de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l'usuari del LDAP

i omplir els camps corresponents de Moodle. En connexions 

successives només es comproven el nom d'usuari i la

contrasenya.

Paràmetres del servidor LDAP

URL del 

servidor

Especifiqueu l'ordinador central LDAP en

format URL, per exemple 

'ldap://ldap.myorg.com/' o 

'ldaps://ldap.myorg.com/'

Versió 33 La versió del protocol LDAP que està utilitzant

el servidor.

Codificació

LDAP

Especifiqueu la codificació utilitzada pel

servidor LDAP. Molt probablement UTF-8. MS 

AD v2 utilitza la codificació per defecte del

sistema operatiu: cp1252, cp1250, etc.

Paràmetres de vinculació

Oculta 

contrasenyes

NoNo Seleccioneu 'sí' per impedir que les

contrasenyes s'emmagatzemin en la base de 

dades de Moodle.

Nom distingit Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris,

especifiqueu-ho aquí. Per exemple

'cn=ldapuser,ou=public,o=org'

Contrasenya Contrasenya del bind-user.

Paràmetres de consulta d'usuaris

Tipus d'usuari Per defectePer defecte Seleccioneu com s'emmagatzemen els usuaris

en LDAP. Aquest paràmetre també especifica

com funcionarà el venciment de les

contrasenyes, el període de gràcia i la creació

d'usuaris.

Contextos Llista de contextos en què estan ubicats els

usuaris. Separeu els contextos amb ';'. Per 

exemple: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'

Cerca 

subcontextos

SíSí Poseu el valor <> 0 si voleu cercar els usuaris

en subcontextos.

ldap://192.168.0.20

utf-8

ou=people,dc=intracentre
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Desreferencia 

àlies

NoNo Determina com es manegen els àlies en les

cerques. Seleccioneu un dels valors següents:

"No" (LDAP_DEREF_NEVER) o "Sí"

(LDAP_DEREF_ALWAYS)

Atribut 

d'usuari

Opcional: substitueix l'atribut utilitzat per

anomenar/cercar usuaris. Generalment 'cn'.

Atribut de 

membre

Opcional: anul·la l'atribut de membre de l'usuari

si l'usuari pertany a un grup. Generalment 

'membre'.

L'atribut de 

membre 

utilitza dn

Opcional: anul·la la gestió de valors d'atribut de

membre. Pot ser 0 o 1.

Classe 

objecte

Filtre utilitzat per nomenar/cercar usuaris.

Generalment es defineix quelcom semblant a 

objectClass=posixAccount. Per defecte 

objectClass=*, que retorna tots els objectes de 

LDAP.

Imposa canvi de contrasenya 

Imposa canvi 

de 

contrasenya

NoNo

Obliga els usuaris a canviar la contrasenya la

pròxima vegada que entrien en Moodle.

Utilitza la

pàgina

estàndard de

canvi de 

contrasenya

NoNo

Si el sistema extern d'autenticació permet

canvis de contrasenya per mitjà de Moodle,

commuteu aquest paràmetre a Sí. Aquest

paràmetre substitueix l'"URL per a canvi de

contrasenya".

NOTA: s'aconsella que utilitzeu LDAP sobre un 

túnel xifrat SSL (ldaps://) si el servidor LDAP és

remot.

Format de 

contrasenyes

Text netText net Especifiqueu el format per a les contrasenyes 

noves, o modificades, en el servidor LDAP.

URL de canvi 

de 

contrasenya

Aquí podeu especificar una adreça en la qual

els usuaris puguin recuperar o canviar la seua 

contrasenya si se n'han oblidat. Aquesta opció

apareixerà en forma de botó a la pàgina

d'entrada. Si la deixeu en blanc no apareixerà

el botó.

Paràmetres LDAP de venciment de

contrasenyes 

Venciment nono Seleccioneu 'No' per inhabilitar la comprovació

de contrasenyes vençudes o 'LDAP' per

consultar la data de venciment de la 

contrasenya directament a l'LDAP.

uid
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Avís de

venciment

Nombre de dies abans que surti l'avís de

venciment de la contrasenya.

Atribut de 

venciment

Opcional: substitueix l'atribut de l'LDAP que

emmagatzema la data de venciment de la 

contrasenya (passwordExpirationTime)

Període de

gràcia

NoNo Fa que funcioni el gracelogin de LDAP.

Després que hagi vençut la contrasenya,

l'usuari pot seguir entrant fins que el compte 

del gracelogin és 0. Si habiliteu aquest

paràmetre es visualitzarà un missatge d'avís

quan venci la contrasenya.

Atribut de

gràcia

Opcional: susbstitueix l'atribut gracelogin

Habilita la creació d'usuaris

Crea usuaris 

externament

NoNo Els nous usuaris (anònims) poden crear

comptes d'usuari en la font d'autenticació

externa i confirmar-los via correu electrònic. Si

habiliteu aquesta opció, recordeu de configurar

també opcions específiques del mòdul per a la

creació d'usuaris.

Context per a 

nous usuaris

Si activeu la creació d'usuaris mitjançant

confirmació per correu electrònic, especifiqueu

en quin context s'han de crear els usuaris. 

Aquest context ha de ser diferent del d'altres 

usuaris per tal de prevenir problemes de 

seguretat. No cal afegir aquest context a 

ldap_context-variable. Moodle cercarà els

usuaris en aquest context automàticament.

Creador de cursos 

Creadors Llista de grups als membres dels quals els és

permès crear nous cursos. Separeu els grups

amb ';'. Generalment una cosa semblant a 

'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'

Script de sincronització del cron

Usuari extern 

suprimit

Manté el compte internManté el compte intern Especifiqueu què cal fer amb els comptes

d'usuari interns durant la sincronització en

massa, quan l'usuari ha estat suprimit en la font 

externa. Només els usuaris suspesos es

restauren automàticament si reapareixen a la

font externa.

Autenticació única per NTLM

10
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Habilita NoNo Si l'habiliteu s'intentarà l'autenticació única dins

del domini NTLM. Nota: per a funcionar 

requereix configuració addicional del servidor

web. Vg. 

http://docs.moodle.org/en/NTLM_authentication

Subxarxa Si la definiu, només s'intentarà l'autenticació

única amb els clients que estiguin dins

d'aquesta subxarxa. Format:

xxx.xxx.xxx.xxx/màscara

MS IE fast 

path?

NoNo Set to yes to enable the NTLM SSO fast path

(bypasses certain steps and only works if the 

client's browser is MS Internet Explorer).

Mapatge de dades

Nom
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Aquests camps són opcionals. Podeu triar

Cognoms
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Correu

electrònic Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Població
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

País
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat
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d'omplir alguns camps d'usuari de Moodle amb

informació dels camps LDAP especificats

aquí.

Si els deixeu en blanc, aleshores s'utilitzaran 

valors per defecte.

En tot cas, l'usuari podrà editar tots aquests

camps quan es connecti.

Actualitza dades locals: si habiliteu aquesta

opció, el camp s'actualitzarà (amb les dades

externes d'autenticació) cada vegada que

l'usuari entri o quan es faci una sincronització

d'usuaris. Els camps definits per actualitzar-se 

localment haurien d'estar blocats.

Bloca valor: si l'habiliteu, impedirà que els

usuaris i administradors de Moodle editin el 

camp directament. Utilitzeu aquesta opció quan

aquestes es mantinguin en un sistema

d'autenticació extern.

Actualitza dades externes: si habiliteu aquesta

opció, les dades externes d'autenticació

s'actualitzaran quan s'actualitzi el registre de 

l'usuari. Els camps s'haurien de desblocar per 

permetre l'edició.

Nota: actualitzar dades LDAP externes 

requreix definir binddn i dindpw amb un 

bind-user que tingui privilegis d'edició en tots

els registres d'usuari. Actualment no preserva 

valors múltiples en els atributs i suprimeix els

valors extra quan es fa l'actualització.

Idioma
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Descripció
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Pàgina web
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Número ID
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Institució
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Departament
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Telèfon 1
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Telèfon 2
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  
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Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Adreça
Actualitza dades locals 

En crearEn crear  

Actualitza dades externes 

MaiMai  

Bloca valor 

DesblocatDesblocat

Desa els canvis
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