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ΙΝΤΕΡΝΕΤ−DΡΑΦΤ
ΠΚΙΞ WΓ
Ιντενδεδ Χατεγορψ: Στανδαρδσ Τραχκ

D. W. Χηαδωιχκ
Υνιϖερσιτψ οφ Σαλφορδ
Σ. Λεγγ
Αδαχελ Τεχηνολογιεσ
26 ϑυνε 2002

Ιντερνετ Ξ.509 Πυβλιχ Κεψ Ινφραστρυχτυρε
ΛDΑΠ Σχηεmα ανδ Σψνταξεσ φορ ΠΚΙσ
<δραφτ−πκιξ−λδαπ−πκι−σχηεmα−00.τξτ>

Χοπψριγητ (Χ) Τηε Ιντερνετ Σοχιετψ (2001). Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.
ΣΤΑΤΥΣ ΟΦ ΤΗΙΣ ΜΕΜΟ
Τηισ δοχυmεντ ισ αν Ιντερνετ−Dραφτ ανδ ισ ιν φυλλ χονφορmανχε ωιτη
αλλ τηε προϖισιονσ οφ Σεχτιον 10 οφ ΡΦΧ2026 [1].
Ιντερνετ−Dραφτσ αρε ωορκινγ δοχυmεντσ οφ τηε Ιντερνετ Ενγινεερινγ
Τασκ Φορχε (ΙΕΤΦ), ιτσ αρεασ, ανδ ιτσ ωορκινγ γρουπσ. Νοτε τηατ οτηερ
γρουπσ mαψ αλσο διστριβυτε ωορκινγ δοχυmεντσ ασ Ιντερνετ−Dραφτσ.
Ιντερνετ−Dραφτσ αρε δραφτ δοχυmεντσ ϖαλιδ φορ α mαξιmυm οφ σιξ mοντησ
ανδ mαψ βε υπδατεδ, ρεπλαχεδ, ορ οβσολετεδ βψ οτηερ δοχυmεντσ ατ ανψ
τιmε. Ιτ ισ ιναππροπριατε το υσε Ιντερνετ−Dραφτσ ασ ρεφερενχε
mατεριαλ ορ το χιτε τηεm οτηερ τηαν ασ ∀ωορκ ιν προγρεσσ.∀
Τηε λιστ οφ χυρρεντ Ιντερνετ−Dραφτσ χαν βε αχχεσσεδ ατ
ηττπ://ωωω.ιετφ.οργ/ιετφ/1ιδ−αβστραχτσ.τξτ.
Τηε λιστ οφ Ιντερνετ−Dραφτ Σηαδοω Dιρεχτοριεσ χαν βε αχχεσσεδ ατ
ηττπ://ωωω.ιετφ.οργ/σηαδοω.ητmλ.
Χοmmεντσ ανδ συγγεστιονσ ον τηισ δοχυmεντ αρε ενχουραγεδ. Χοmmεντσ ον
τηισ δοχυmεντ σηουλδ βε σεντ το τηε ΠΚΙΞ ωορκινγ γρουπ δισχυσσιον λιστ
<ιετφ−πκιξ≅ιmχ.οργ> ορ διρεχτλψ το τηε αυτηορσ.
Τηισ Ιντερνετ−Dραφτ εξπιρεσ ον 26 Dεχεmβερ 2002.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηισ δοχυmεντ δεσχριβεσ ΛDΑΠ σχηεmα φεατυρεσ τηατ αρε νεεδεδ το συππορτ
Ξ.509 Πυβλιχ Κεψ Ινφραστρυχτυρεσ. Σπεχιφιχαλλψ, Ξ.509 αττριβυτε τψπεσ,
οβϕεχτ χλασσεσ, mατχηινγ ρυλεσ, αττριβυτε ϖαλυε σψνταξεσ ανδ αττριβυτε
ϖαλυε ασσερτιον σψνταξεσ νεεδεδ φορ ΠΚΙσ αρε δεφινεδ.
Τηε κεψ ωορδσ ∀ΜΥΣΤ∀, ∀ΜΥΣΤ ΝΟΤ∀, ∀ΡΕΘΥΙΡΕD∀, ∀ΣΗΑΛΛ∀, ∀ΣΗΑΛΛ ΝΟΤ∀,
∀ΣΗΟΥΛD∀, ∀ΣΗΟΥΛD ΝΟΤ∀, ∀ΡΕΧΟΜΜΕΝDΕD∀, ∀ΜΑΨ∀, ανδ ∀ΟΠΤΙΟΝΑΛ∀ ιν τηισ
δοχυmεντ αρε το βε ιντερπρετεδ ασ δεσχριβεδ ιν ΡΦΧ 2119 [5].

1. Ιντροδυχτιον
ΡΦΧ2587 [8] δεσχριβεσ σοmε οφ τηε ΠΚΙ συβσχηεmα αππλιχαβλε το ΛDΑΠϖ2 [2]
σερϖερσ, σπεχιφιχαλλψ τηε πυβλιχ κεψ χερτιφιχατε ρελατεδ αττριβυτε τψπεσ
ανδ οβϕεχτ χλασσεσ τηατ ΜΥΣΤ ορ ΜΑΨ βε συππορτεδ. ΡΦΧ 2256 [17]
δεσχριβεσ σοmε οφ τηε ΠΚΙ ρελατεδ συβσχηεmα ελεmεντσ φορ ΛDΑΠϖ3 [4]
σερϖερσ. Τηισ [δοχυmεντ/ΙD/στανδαρδ] συπερχεδεσ βοτη ΡΦΧ2587 ανδ ΡΦΧ
2256 ανδ προϖιδεσ τηε χοmπλετε ΠΚΙ συβσχηεmα φορ ΛDΑΠ ϖ3 [4] σερϖερσ.

2. Συβσχηεmα Πυβλισηινγ
ΛDΑΠϖ3 αλλοωσ τηε συβσχηεmα συππορτεδ βψ α σερϖερ το βε πυβλισηεδ ιν α
συβσχηεmα συβεντρψ. Χλιεντσ φολλοωινγ τηισ προφιλε ωηιχη συππορτ τηε
Σεαρχη οπερατιον χονταινινγ αν εξτενσιβλε mατχηινγ ρυλε ΣΗΟΥΛD υσε τηε
συβσχηεmαΣυβεντρψ αττριβυτε ιν τηε ροοτ DΣΕ το φινδ τηε
συβσχηεmαΣυβεντρψ, ανδ ΣΗΟΥΛD υσε τηε mατχηινγΡυλε ανδ mατχηινγΡυλεΥσε
οπερατιοναλ αττριβυτεσ ιν τηε συβσχηεmα συβεντρψ ιν ορδερ το δετερmινε
ωηετηερ τηε σερϖερ συππορτσ τηε ϖαριουσ mατχηινγ ρυλεσ δεσχριβεδ βελοω.
Σερϖερσ τηατ συππορτ εξτενσιβλε mατχηινγ ΣΗΟΥΛD πυβλιση τηε mατχηινγ
ρυλεσ τηεψ συππορτ ιν τηε mατχηινγΡυλε ανδ mατχηινγΡυλεΥσε οπερατιοναλ
αττριβυτεσ.

3. ΠΚΙ Αττριβυτεσ ανδ Σψνταξεσ
3.1

υσερΧερτιφιχατε Αττριβυτε

Τηε υσερΧερτιφιχατε αττριβυτε τψπε χονταινσ τηε πυβλιχ−κεψ χερτιφιχατεσ
α υσερ ηασ οβταινεδ φροm ονε ορ mορε ΧΑσ. Τηε ΛDΑΠσπεχιφιχ ενχοδινγ φορ
ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.3.
( 2.5.4.36 ΝΑΜΕ ∋υσερΧερτιφιχατε∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.8 )
3.2

χΑΧερτιφιχατε Αττριβυτε

Τηε χΑΧερτιφιχατε αττριβυτε οφ α ΧΑ∋σ διρεχτορψ εντρψ σηαλλ βε υσεδ το
στορε σελφ−ισσυεδ χερτιφιχατεσ (ιφ ανψ) ανδ χερτιφιχατεσ ισσυεδ το τηισ
ΧΑ βψ ΧΑσ ιν τηε σαmε ρεαλm ασ τηισ ΧΑ. Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ
ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.3.
( 2.5.4.37 ΝΑΜΕ ∋χΑΧερτιφιχατε∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.8 )
3.3

Χερτιφιχατε Σψνταξ

Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α χερτιφιχατε ϖαλυε ισ τηε οχτετ στρινγ
τηατ ρεσυλτσ φροm τηε ΒΕΡ ανδ/ορ DΕΡ−ενχοδινγ οφ αν Ξ.509 πυβλιχ κεψ
χερτιφιχατε. Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ
σψνταξ:
( 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.8 DΕΣΧ ∋Α ΒΕΡ ανδ/ορ DΕΡ ενχοδεδ
πυβλιχ κεψ χερτιφιχατε∋ )
Σερϖερσ ΜΥΣΤ πρεσερϖε ϖαλυεσ ιν τηισ σψνταξ εξαχτλψ ασ γιϖεν το τηεm βψ
τηε χλιεντ, ωηεν στορινγ ανδ ρετριεϖινγ χερτιφιχατεσ. Τρανσφορmατιον οφ
τηεσε ϖαλυεσ βετωεεν στοραγε ανδ ρετριεϖαλ ΜΥΣΤ ΝΟΤ τακε πλαχε.
Νοτε. Τηε ΒΝΦ νοτατιον ιν ΡΦΧ 1778 [12] φορ ∀Υσερ Χερτιφιχατε∀ ΜΥΣΤ ΝΟΤ
βε υσεδ. ςαλυεσ ιν τηισ σψνταξ ΜΥΣΤ βε τρανσφερρεδ ασ ΒΕΡ ανδ/ορ DΕΡ
ενχοδεδ οχτετσ.
3.4 αυτηοριτψΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε
Α ϖαλυε οφ τηισ αττριβυτε ισ α λιστ οφ ΧΑ χερτιφιχατεσ τηατ αρε νο
λονγερ ϖαλιδ. Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε

ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.7.
( 2.5.4.38 ΝΑΜΕ ∋αυτηοριτψΡεϖοχατιονΛιστ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.9 )
3.5 χερτιφιχατεΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε
Α ϖαλυε οφ τηισ αττριβυτε ισ α λιστ οφ υσερ χερτιφιχατεσ τηατ αρε νο
λονγερ ϖαλιδ. Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε
ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.7.
( 2.5.4.39 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΡεϖοχατιονΛιστ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.9 )
3.6 δελταΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε
Τηισ αττριβυτε χονταινσ α λιστ οφ ρεϖοκεδ χερτιφιχατεσ (υσερ ορ ΧΑ) τηατ
ισ αν αδδιτιον το α πρεϖιουσ χερτιφιχατε ρεϖοχατιον λιστ. Τηε ΛDΑΠ−
σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον
3.7.
( 2.5.4.53 ΝΑΜΕ ∋δελταΡεϖοχατιονΛιστ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.9 )
3.7 Χερτιφιχατε Λιστ Σψνταξ
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α χερτιφιχατε λιστ ϖαλυε ισ τηε οχτετ
στρινγ τηατ ρεσυλτσ φροm ΒΕΡ/DΕΡ−ενχοδινγ αν Ξ.509 χερτιφιχατε
ρεϖοχατιον λιστ. Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ
σψνταξ:
( 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.9 DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Λιστ∋ )
Σερϖερσ ΜΥΣΤ πρεσερϖε ϖαλυεσ ιν τηισ σψνταξ εξαχτλψ ασ γιϖεν ωηεν
στορινγ ανδ ρετριεϖινγ τηεm. Τηε ΒΝΦ νοτατιον ιν ΡΦΧ 1778 [12] φορ
∀Αυτηοριτψ Ρεϖοχατιον Λιστ∀ ΜΥΣΤ ΝΟΤ βε υσεδ.
3.8 χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ Αττριβυτε
Τηε φολλοωινγ δεφινιτιον ισ τακεν φροm Ξ.509(2000) [9]. Τηε τερm φορωαρδ
ωασ υσεδ ιν εαρλιερ εδιτιονσ οφ Ξ.509 φορ ισσυεδΤοΤηισΧΑ ανδ τηε τερm
ρεϖερσε ωασ υσεδ ιν εαρλιερ εδιτιονσ φορ ισσυεδΒψΤηισΧΑ.
Τηε ισσυεδΤοΤηισΧΑ ελεmεντσ οφ τηε χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ αττριβυτε οφ α ΧΑ∋σ
διρεχτορψ εντρψ σηαλλ βε υσεδ το στορε αλλ, εξχεπτ σελφ−ισσυεδ
χερτιφιχατεσ, ισσυεδ το τηισ ΧΑ. Οπτιοναλλψ, τηε ισσυεδΒψΤηισΧΑ ελεmεντσ
οφ τηε χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ αττριβυτε, οφ α ΧΑ∋σ διρεχτορψ εντρψ mαψ
χονταιν
α συβσετ οφ χερτιφιχατεσ ισσυεδ βψ τηισ ΧΑ το οτηερ ΧΑσ. Ιφ α ΧΑ ισσυεσ
α χερτιφιχατε το ανοτηερ ΧΑ, ανδ τηε συβϕεχτ ΧΑ ισ νοτ α συβορδινατε το
τηε ισσυερ ΧΑ ιν α ηιεραρχηψ, τηεν τηε ισσυερ ΧΑ σηαλλ πλαχε τηατ
χερτιφιχατε ιν τηε ισσυεδΒψΤηισΧΑ ελεmεντ οφ τηε χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ
αττριβυτε
οφ ιτσ οων διρεχτορψ εντρψ. Wηεν βοτη τηε ισσυεδΤοΤηισΧΑ ανδ τηε
ισσυεδΒψΤηισΧΑ ελεmεντσ αρε πρεσεντ ιν α σινγλε αττριβυτε ϖαλυε, ισσυερ
ναmε ιν ονε χερτιφιχατε σηαλλ mατχη τηε συβϕεχτ ναmε ιν τηε οτηερ ανδ
ϖιχε ϖερσα, ανδ τηε συβϕεχτ πυβλιχ κεψ ιν ονε χερτιφιχατε σηαλλ βε
χαπαβλε οφ ϖεριφψινγ τηε διγιταλ σιγνατυρε ον τηε οτηερ χερτιφιχατε ανδ

ϖιχε ϖερσα.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν
σεχτιον 3.9.
( 2.5.4.40 ΝΑΜΕ ∋χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ χερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.10 )
3.9

Χερτιφιχατε Παιρ Σψνταξ

Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α χερτιφιχατε παιρ ϖαλυε ισ τηε οχτετ
στρινγ τηατ ρεσυλτσ φροm τηε ΒΕΡ/DΕΡ−ενχοδινγ αν Ξ.509 πυβλιχ κεψ
χερτιφιχατε παιρ. Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ
σψνταξ:
( 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.10 DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Παιρ∋ )
Σερϖερσ ΜΥΣΤ πρεσερϖε ϖαλυεσ ιν τηισ σψνταξ εξαχτλψ ασ γιϖεν ωηεν
στορινγ ανδ ρετριεϖινγ τηεm. Τηε ΒΝΦ νοτατιον ιν ΡΦΧ 1778 [12] φορ
∀Χερτιφιχατε Παιρ∀ ΜΥΣΤ ΝΟΤ βε υσεδ. Σερϖερσ mυστ πρεσερϖε ϖαλυεσ ιν
τηισ σψνταξ εξαχτλψ ασ γιϖεν ωηεν στορινγ ανδ ρετριεϖινγ τηεm.
3.10

ΠΚΙ Πατη Αττριβυτε

Τηε ΠΚΙ πατη αττριβυτε ισ υσεδ το στορε χερτιφιχατιον πατησ, εαχη
χονσιστινγ οφ α σεθυενχε οφ χροσσ−χερτιφιχατεσ. Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ
ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.11.

( 2.5.4.70 ΝΑΜΕ ∋πκιΠατη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.19)
Τηε φολλοωινγ δεσχριπτιον ισ χοπιεδ φροm Ξ.509 (2000) [9].
∀Τηισ αττριβυτε χαν βε στορεδ ιν τηε ΧΑ διρεχτορψ εντρψ ανδ ωουλδ
χονταιν σοmε χερτιφιχατιον πατησ φροm τηατ ΧΑ το οτηερ ΧΑσ. Τηισ
αττριβυτε, ιφ υσεδ, εναβλεσ mορε εφφιχιεντ ρετριεϖαλ οφ χροσσ−
χερτιφιχατεσ τηατ φορm φρεθυεντλψ υσεδ χερτιφιχατιον πατησ. Ασ
συχη τηερε αρε νο σπεχιφιχ ρεθυιρεmεντσ φορ τηισ αττριβυτε το βε
υσεδ ανδ τηε σετ οφ ϖαλυεσ τηατ αρε στορεδ ιν τηε αττριβυτε ωιλλ
λικελψ νοτ ρεπρεσεντ τηε χοmπλετε σετ οφ φορωαρδ χερτιφιχατιον
πατησ φορ ανψ γιϖεν ΧΑ.∀

3.11

ΠΚΙ Πατη Σψνταξ

Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α ΠΚΙ πατη ϖαλυε ισ τηε οχτετ στρινγ τηατ
ρεσυλτσ φροm τηε ΒΕΡ/DΕΡ−ενχοδινγ οφ α σεθυενχε οφ χροσσ χερτιφιχατεσ.
Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ σψνταξ:
( 1.2.826.0.1.3344810.7.19 DΕΣΧ ∋ΠΚΙ Πατη∋ )
Σερϖερσ ΜΥΣΤ πρεσερϖε ϖαλυεσ ιν τηισ σψνταξ εξαχτλψ ασ γιϖεν ωηεν
στορινγ ανδ ρετριεϖινγ τηεm.
3.12

ΧΠΣ Αττριβυτε

Τηε ΧΠΣ αττριβυτε ισ υσεδ το στορε α χερτιφιχατιον αυτηοριτψ∋σ
χερτιφιχατιον πραχτιχε στατεmεντ.

(1.2.826.0.1.3344810.1.1.31 ΝΑΜΕ ∋χπσ∋
ΣΥΒΣΤΡ χασεΙγνορεΣυβστρινγσΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15)
3.13

ΧΠΣ Ποιντερ Αττριβυτε

Τηε ΧΠΣ ποιντερ αττριβυτε ισ υσεδ το στορε α ποιντερ το α χερτιφιχατιον
αυτηοριτψ∋σ χερτιφιχατιον πραχτιχε στατεmεντ ιν τηε φορm οφ α ΥΡΙ.
(1.2.826.0.1.3344810.1.1.32 ΝΑΜΕ ∋χπσΠοιντερ∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26)
3.14 Χερτιφιχατε Πολιχψ Αττριβυτε
Τηε χερτιφιχατεΠολιχψ αττριβυτε ισ υσεδ το στορε ινφορmατιον αβουτ α
χερτιφιχατιον αυτηοριτψ∋σ χερτιφιχατε πολιχψ (ειτηερ διρεχτλψ ορ
ινδιρεχτλψ). Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ
δεσχριβεδ ιν σεχτιον 3.15.
( 2.5.4.69 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΠολιχψ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ οβϕεχτΙδεντιφιερΦιρστΧοmπονεντΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.20)
3.15 Χερτιφιχατε Πολιχψ Σψνταξ
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α χερτιφιχατε πολιχψ ϖαλυε ισ τηε οχτετ
στρινγ τηατ ρεσυλτσ φροm τηε ΒΕΡενχοδινγ οφ α σεθυενχε οφ τηε πολιχψ
οβϕεχτ ιδεντιφιερ ανδ πολιχψ ινφορmατιον. Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ
τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ σψνταξ:
( 1.2.826.0.1.3344810.7.20 DΕΣΧ ∋ΧΑ χερτιφιχατε πολιχψ∋ )
3.16

Χερτιφιχατε Πολιχψ Ποιντερ Αττριβυτε

Τηε ΧΠ ποιντερ αττριβυτε ισ υσεδ το στορε α ποιντερ το α χερτιφιχατιον
αυτηοριτψ∋σ χερτιφιχατε πολιχψ ιν τηε φορm οφ α ΥΡΙ.
(1.2.826.0.1.3344810.1.1.33 ΝΑΜΕ ∋χπΠοιντερ∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26)
3.17

Συππορτεδ Αλγοριτηmσ Αττριβυτε

Τηισ αττριβυτε ισ υσεδ το συππορτ τηε σελεχτιον οφ αν αλγοριτηm φορ υσε
ωηεν χοmmυνιχατινγ ωιτη α ρεmοτε ενδ εντιτψ υσινγ χερτιφιχατεσ. Τηε
ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ϖαλυεσ οφ τηισ αττριβυτε ισ δεσχριβεδ ιν
σεχτιον 3.17.
( 2.5.4.52 ΝΑΜΕ ∋συππορτεδΑλγοριτηmσ∋
ΕΘΥΑΛΙΤΨ οβϕεχτΙδεντιφιερΦιρστΧοmπονεντΜατχη
ΣΨΝΤΑΞ 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.49 )
3.18 Συππορτεδ Αλγοριτηm Σψνταξ
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ α συππορτεδ αλγοριτηm ϖαλυε ισ τηε οχτετ
στρινγ τηατ ρεσυλτσ φροm τηε ΒΕΡ ενχοδινγ οφ α ΣυππορτεδΑλγοριτηm ΑΣΝ.1
ϖαλυε. Τηε φολλοωινγ στρινγ στατεσ τηε ΟΙD ασσιγνεδ το τηισ σψνταξ:
( 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.49 DΕΣΧ ∋Συππορτεδ Αλγοριτηm∋ )

4. Πυβλιχ Κεψ Χερτιφιχατε Ματχηινγ Ρυλεσ ανδ Ασσερτιον Σψνταξεσ

Ξ.509 [9] συππορτσ βοτη εθυαλιτψ ανδ φλεξιβλε χερτιφιχατε mατχηινγ ρυλεσ
βψ τηε σερϖερ, ϖια τηε χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη ανδ χερτιφιχατεΜατχη
ΜΑΤΧΗΙΝΓ−ΡΥΛΕσ ρεσπεχτιϖελψ. (Φορ εξαmπλε, α χλιεντ mαψ φλεξιβλψ σεαρχη
φορ χερτιφιχατεσ ωιτη α παρτιχυλαρ ϖαλιδιτψ τιmε, κεψ υσαγε, πολιχψ ορ
οτηερ φιελδ.) ΛDΑΠ σερϖερσ ΜΥΣΤ συππορτ τηε χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη
mατχηινγ ρυλε. Χλιεντσ ΜΑΨ συππορτ χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη ϖαλυεσ φορ
εθυαλιτψΜατχη φιλτερσ. ΛDΑΠϖ3 σερϖερσ ΣΗΟΥΛD συππορτ τηε
χερτιφιχατεΜατχη mατχηινγ ρυλε. Ιφ τηε σερϖερ δοεσ συππορτ φλεξιβλε
mατχηινγ (ειτηερ ϖια χερτιφιχατεΜατχη ορ σοmε οτηερ mατχηινγ ρυλε), τηεν
τηε εξτενσιβλεΜατχη φιλτερ οφ τηε Σεαρχη ρεθυεστ ΜΥΣΤ βε συππορτεδ.
Χλιεντσ ΜΑΨ συππορτ τηε εξτενσιβλεΜατχη φιλτερ ανδ ονε ορ mορε οφ τηε
οπτιοναλ ελεmεντσ οφ χερτιφιχατεΜατχη.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ (ι.ε. στρινγ) ενχοδινγσ φορ τηε ασσερτιον σψνταξεσ
δεφινεδ ιν τηισ δοχυmεντ αρε σπεχιφιεδ βψ τηε Γενεριχ Στρινγ Ενχοδινγ
Ρυλεσ (ΓΣΕΡ) [13]. Τηε ΑΒΝΦ ιν τηισ δοχυmεντ φορ τηεσε ασσερτιον
σψνταξεσ ισ προϖιδεδ ονλψ ασ α χονϖενιενχε ανδ ισ εθυιϖαλεντ το τηε
ενχοδινγ σπεχιφιεδ βψ τηε αππλιχατιον οφ [13]. (Τηε ονλψ εξχεπτιον το
τηισ ισ τηε αλτερνατιϖε σιmπλε ενδοδινγ φορ χερτιφιχατΕξαχτΜατχη.) Σινχε
τηε ασσοχιατεδ ΑΣΝ.1 τψπεσ φορ τηε ασσερτιον σψνταξεσ δεσχριβεδ ηερε mαψ
βε εξτενδεδ ιν φυτυρε εδιτιονσ οφ Ξ.509 [9], τηε προϖιδεδ ΑΒΝΦ σηουλδ βε
ρεγαρδεδ ασ α σναπσηοτ ιν τιmε. Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ φορ ανψ
εξτενσιον το α σψνταξ∋σ υνδερλψινγ ΑΣΝ.1 τψπε χαν βε δετερmινεδ φροm
[13]. Ιν τηε εϖεντ τηατ τηερε ισ α δισχρεπανχψ βετωεεν τηε ΑΒΝΦ ιν τηισ
δοχυmεντ ανδ τηε ενχοδινγ δετερmινεδ βψ [13], [13] ισ το βε τακεν ασ
δεφινιτιϖε.
4.1

Χερτιφιχατε Εξαχτ Ματχη

Χερτιφιχατε εξαχτ mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.1 οφ [9]. Τηε στρινγ
δεσχριπτιον οφ τηε χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:
( 2.5.13.34 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.1 )
Τηε ΛDΑΠ σψνταξ δεφινιτιον οφ τηε αβοϖε ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.1
DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Σεριαλ Νυmβερ ανδ Ισσυερ Ναmε∋ )
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ α
χηοιχε βετωεεν
− τηε ΓΣΕΡ ενχοδινγ δεφινεδ βψ [13]<ΓΣΕΡΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον> ανδ
− τηε σιmπλε ενχοδινγ δεφινεδ βψ <ΣιmπλεΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον>.
Τηε φυλλ σψνταξ ισ δεσχριβεδ βψ τηε φολλοωινγ Αυγmεντεδ ΒΝΦ [10]:
ΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον = ΓΣΕΡΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον /
ΣιmπλεΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
ΣιmπλεΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον = ΧερτιφιχατεΣεριαλΝυmβερ ∀∃∀ ΛDΑΠDΝ
<ΛDΑΠDΝ> ισ α στρινγ ενχοδινγ οφ α διστινγυισηεδ ναmε ασ δεφινεδ ιν [6].
ΓΣΕΡΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον = ∀{∀ σπ χεα−σεριαλΝυmβερ ∀,∀
σπ χεα−ισσυερ
σπ ∀}∀
χεα−σεριαλΝυmβερ = ιδ−σεριαλΝυmβερ mσπ ΧερτιφιχατεΣεριαλΝυmβερ

χεα−ισσυερ

= ιδ−ισσυερ

mσπ Ναmε

ιδ−σεριαλΝυmβερ = %ξ73.65.72.69.61.6Χ.4Ε.75.6D.62.65.72
; ∀σεριαλΝυmβερ∀
ιδ−ισσυερ
= %ξ69.73.73.75.65.72 ; ∀ισσυερ∀
Ναmε
= ιδ−ρδνΣεθυενχε ∀:∀ ΡDΝΣεθυενχε
ιδ−ρδνΣεθυενχε = %ξ72.64.6Ε.53.65.71.75.65.6Ε.63.65 ; ∀ρδνΣεθυενχε∀
ΧερτιφιχατεΣεριαλΝυmβερ = ΙΝΤΕΓΕΡ
Νοτε. [14] στατεσ τηατ ΧΑσ ΜΥΣΤ φορχε τηε σεριαλΝυmβερ το βε α νον−
νεγατιϖε ιντεγερ. Νον−χονφορmινγ ΧΑσ ΜΑΨ ισσυε χερτιφιχατεσ ωιτη σεριαλ
νυmβερσ τηατ αρε νεγατιϖε, ορ ζερο. Χερτιφιχατε υσερσ ΣΗΟΥΛD βε
πρεπαρεδ το ηανδλε συχη χερτιφιχατεσ.
Τηε <σπ>, <mσπ>, <ΡDΝΣεθυενχε> ανδ <ΙΝΤΕΓΕΡ> ρυλεσ αρε γιϖεν ιν [16].
4.2 Χερτιφιχατε Ματχη
Χερτιφιχατε mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.2 οφ [9]. Τηε στρινγ δεσχριπτιον
οφ τηε χερτιφιχατεΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:
( 2.5.13.35 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.2)
Τηε σψνταξ δεφινιτιον ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.2 DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Ασσερτιον∋ )
Τηε ΑΣΝ.1 φορ ΧερτιφιχατεΑσσερτιον ισ δεφινεδ ιν 11.3.2 οφ [9], ασ
αρε τηε σεmαντιχσ οφ εαχη οφ ιτσ χοmπονεντ τψπεσ.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ
δεφινεδ βψ [13] ανδ δεσχριβεδ βψ τηε φολλοωινγ ΑΒΝΦ:
ΧερτιφιχατεΑσσερτιον = ∀{∀
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ

σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ

χα−σεριαλΝυmβερ ]
χα−ισσυερ ]
χα−συβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ ]
χα−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ ]
χα−χερτιφιχατεςαλιδ ]
χα−πριϖατεΚεψςαλιδ ]
χα−συβϕεχτΠυβλιχΚεψΑλγΙD ]
χα−κεψΥσαγε ]
χα−συβϕεχτΑλτΝαmε ]
χα−πολιχψ ]
χα−πατηΤοΝαmε ]
χα−συβϕεχτ ]
χα−ναmεΧονστραιντσ ]
∀}∀

Τηε <σεπ> ρυλε ισ γιϖεν ιν [16].

χα−σεριαλΝυmβερ

= ιδ−σεριαλΝυmβερ mσπ
ΧερτιφιχατεΣεριαλΝυmβερ
χα−ισσυερ
= ιδ−ισσυερ mσπ Ναmε
χα−συβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ
= ιδ−συβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ mσπ
ΣυβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ
χα−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ = ιδ−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ mσπ
ΑυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ

χα−χερτιφιχατεςαλιδ
χα−πριϖατεΚεψςαλιδ
χα−συβϕεχτΠυβλιχΚεψΑλγΙD
χα−κεψΥσαγε
χα−συβϕεχτΑλτΝαmε
χα−πολιχψ
χα−πατηΤοΝαmε
χα−συβϕεχτ
χα−ναmεΧονστραιντσ

= χερτιφιχατεςαλιδ mσπ Τιmε
= ιδ−πριϖατεΚεψςαλιδ mσπ ΓενεραλιζεδΤιmε
= ιδ−συβϕεχτΠυβλιχΚεψΑλγΙD mσπ
ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ
= ιδ−κεψΥσαγε mσπ ΚεψΥσαγε
= ιδ−συβϕεχτΑλτΝαmε mσπ ΑλτΝαmεΤψπε
= ιδ−πολιχψ mσπ ΧερτΠολιχψΣετ
= ιδ−πατηΤοΝαmε mσπ Ναmε
= ιδ−συβϕεχτ mσπ Ναmε
= ιδ−ναmεΧονστραιντσ mσπ
ΝαmεΧονστραιντσΣψνταξ

ιδ−συβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ

= %ξ73.75.62.6Α.65.63.74.4Β.65.79.49.64.65
%ξ6Ε.74.69.66.69.65.72
; ∀συβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ∀
ιδ−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ = %ξ61.75.74.68.6Φ.72.69.74.79.4Β.65.79.49
%ξ64.65.6Ε.74.69.66.69.65.72
; ∀αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ∀
ιδ−χερτιφιχατεςαλιδ
= %ξ63.65.72.74.69.66.69.63.61.74.65.56.61
%ξ6Χ.69.64 ; ∀χερτιφιχατεςαλιδ∀
ιδ−πριϖατεΚεψςαλιδ
= %ξ70.72.69.76.61.74.65.4Β.65.79.56.61.6Χ
%ξ69.64 ; ∀πριϖατεΚεψςαλιδ∀
ιδ−συβϕεχτΠυβλιχΚεψΑλγΙD = %ξ73.75.62.6Α.65.63.74.50.75.62.6Χ.69.63
%ξ4Β.65.79.41.6Χ.67.49.44
; ∀συβϕεχτΠυβλιχΚεψΑλγΙD∀
ιδ−κεψΥσαγε
= %ξ6Β.65.79.55.73.61.67.65 ; ∀κεψΥσαγε∀
ιδ−συβϕεχτΑλτΝαmε
= %ξ73.75.62.6Α.65.63.74.41.6Χ.74.4Ε.61.6D
%ξ65 ; ∀συβϕεχτΑλτΝαmε∀
ιδ−πολιχψ
= %ξ70.6Φ.6Χ.69.63.79 ; ∀πολιχψ∀
ιδ−πατηΤοΝαmε
= %ξ70.61.74.68.54.6Φ.4Ε.61.6D.65
; ∀πατηΤοΝαmε∀
ιδ−συβϕεχτ
= %ξ73.75.62.6Α.65.63.74 ; ∀συβϕεχτ∀
ιδ−ναmεΧονστραιντσ
= %ξ6Ε.61.6D.65.43.6Φ.6Ε.73.74.72.61.69.6Ε
%ξ74.73 ; ∀ναmεΧονστραιντσ∀
ΣυβϕεχτΚεψΙδεντιφιερ = ΚεψΙδεντιφιερ
ΚεψΙδεντιφιερ = ΟΧΤΕΤ−ΣΤΡΙΝΓ
ΑυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ = ∀{∀

[ σπ
[ σεπ σπ
[ σεπ σπ
σπ

ακι−κεψΙδεντιφιερ ]
ακι−αυτηοριτψΧερτΙσσυερ ]
ακι−αυτηοριτψΧερτΣεριαλΝυmβερ ]
∀}∀

ακι−κεψΙδεντιφιερ
= ιδ−κεψΙδεντιφιερ mσπ ΚεψΙδεντιφιερ
ακι−αυτηοριτψΧερτΙσσυερ = ιδ−αυτηοριτψΧερτΙσσυερ mσπ ΓενεραλΝαmεσ
ΓενεραλΝαmεσ = ∀{∀ σπ ΓενεραλΝαmε ∗( ∀,∀ σπ ΓενεραλΝαmε ) σπ ∀}∀
ΓενεραλΝαmε = γν−οτηερΝαmε
/ γν−ρφχ822Ναmε
/ γν−δΝΣΝαmε
/ γν−ξ400Αδδρεσσ
/ γν−διρεχτορψΝαmε
/ γν−εδιΠαρτψΝαmε
/ γν−υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ
/ γν−ιΠΑδδρεσσ
/ γν−ρεγιστερεδΙD
γν−οτηερΝαmε
γν−ρφχ822Ναmε
γν−δΝΣΝαmε

= ιδ−οτηερΝαmε
= ιδ−ρφχ822Ναmε
= ιδ−δΝΣΝαmε

∀:∀ ΟτηερΝαmε
∀:∀ ΙΑ5Στρινγ
∀:∀ ΙΑ5Στρινγ

γν−ξ400Αδδρεσσ
γν−διρεχτορψΝαmε
γν−εδιΠαρτψΝαmε
γν−ιΠΑδδρεσσ
γν−ρεγιστερεδΙD

=
=
=
=
=

ιδ−ξ400Αδδρεσσ
ιδ−διρεχτορψΝαmε
ιδ−εδιΠαρτψΝαmε
ιδ−ιΠΑδδρεσσ
γν−ιδ−ρεγιστερεδΙD

∀:∀
∀:∀
∀:∀
∀:∀
∀:∀

ΟΡΑδδρεσσ
Ναmε
ΕDΙΠαρτψΝαmε
ΟΧΤΕΤ−ΣΤΡΙΝΓ
ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ

γν−υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ = ιδ−υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ
∀:∀ ΙΑ5Στρινγ
ιδ−οτηερΝαmε
= %ξ6Φ.74.68.65.72.4Ε.61.6D.65 ; ∀οτηερΝαmε∀
γν−ιδ−ρεγιστερεδΙD = %ξ72.65.67.69.73.74.65.72.65.64.49.44
; ∀ρεγιστερεδΙD∀
ΟτηερΝαmε
ον−τψπε−ιδ
ον−ϖαλυε
ιδ−τψπε−ιδ
ιδ−ϖαλυε

=
=
=
=
=

∀{∀ σπ ον−τψπε−ιδ ∀,∀ σπ ον−ϖαλυε σπ ∀}∀
ιδ−τψπε−ιδ mσπ ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ
ιδ−ϖαλυε mσπ ςαλυε
%ξ74.79.70.65.2D.69.64 ; ∀τψπε−ιδ∀
%ξ76.61.6Χ.75.65
; ∀ϖαλυε∀

Τηε <ςαλυε> ρυλε ισ δεφινεδ ιν [13].
ΕDΙΠαρτψΝαmε
ναmεΑσσιγνερ
παρτψΝαmε
ιδ−ναmεΑσσιγνερ
ιδ−παρτψΝαmε

=
=
=
=

∀{∀ [ σπ ναmεΑσσιγνερ ∀,∀ ] σπ παρτψΝαmε σπ ∀}∀
ιδ−ναmεΑσσιγνερ mσπ DιρεχτορψΣτρινγ
ιδ−παρτψΝαmε mσπ DιρεχτορψΣτρινγ
%ξ6Ε.61.6D.65.41.73.73.69.67.6Ε.65.72
; ∀ναmεΑσσιγνερ∀
= %ξ70.61.72.74.79.4Ε.61.6D.65 ; ∀παρτψΝαmε∀

ακι−αυτηοριτψΧερτΣεριαλΝυmβερ = ιδ−αυτηοριτψΧερτΣεριαλΝυmβερ mσπ
ΧερτιφιχατεΣεριαλΝυmβερ
ιδ−κεψΙδεντιφιερ

= %ξ6Β.65.79.49.64.65.6Ε.74.69.66.69.65.72
; ∀κεψΙδεντιφιερ∀
ιδ−αυτηοριτψΧερτΙσσυερ = %ξ61.75.74.68.6Φ.72.69.74.79.43.65.72.74.49
%ξ73.73.75.65.72 ; ∀αυτηοριτψΧερτΙσσυερ∀
ιδ−αυτηοριτψΧερτΣεριαλΝυmβερ = %ξ61.75.74.68.6Φ.72.69.74.79.43.65.72
%ξ74.53.65.72.69.61.6Χ.4Ε.75.6D.62
%ξ65.72
; ∀αυτηοριτψΧερτΣεριαλΝυmβερ∀
Τιmε
τιmε−υτχΤιmε
τιmε−γενεραλιζεδΤιmε
ιδ−υτχΤιmε
ιδ−γενεραλιζεδΤιmε

=
=
=
=
=

τιmε−υτχΤιmε / τιmε−γενεραλιζεδΤιmε
ιδ−υτχΤιmε
∀:∀ ΥΤΧΤιmε
ιδ−γενεραλιζεδΤιmε ∀:∀ ΓενεραλιζεδΤιmε
%ξ75.74.63.54.69.6D.65 ; ∀υτχΤιmε∀
%ξ67.65.6Ε.65.72.61.6Χ.69.7Α.65.64.54.69.6D.65
; ∀γενεραλιζεδΤιmε∀

ΚεψΥσαγε
= ΒΙΤ−ΣΤΡΙΝΓ / κεψ−υσαγε−βιτ−λιστ
κεψ−υσαγε−βιτ−λιστ = ∀{∀ [ σπ κεψ−υσαγε ∗( ∀,∀ σπ κεψ−υσαγε ) ] σπ ∀}∀
Τηε <κεψ−υσαγε−βιτ−λιστ> ρυλε ενχοδεσ τηε ονε βιτσ ιν α ΚεψΥσαγε ϖαλυε
ασ α χοmmα σεπαρατεδ λιστ οφ ιδεντιφιερσ. Τηε <ΒΙΤ−ΣΤΡΙΝΓ> ρυλε ισ γιϖεν
ιν [16].
κεψ−υσαγε = ιδ−διγιταλΣιγνατυρε
/ ιδ−νονΡεπυδιατιον
/ ιδ−κεψΕνχιπηερmεντ
/ ιδ−δαταΕνχιπηερmεντ
/ ιδ−κεψΑγρεεmεντ
/ ιδ−κεψΧερτΣιγν

/ ιδ−χΡΛΣιγν
/ ιδ−ενχιπηερΟνλψ
/ ιδ−δεχιπηερΟνλψ
ιδ−διγιταλΣιγνατυρε = %ξ64.69.67.69.74.61.6Χ.53.69.67.6Ε.61.74.75.72
%ξ65 ; ∀διγιταλΣιγνατυρε∀
ιδ−νονΡεπυδιατιον
= %ξ6Ε.6Φ.6Ε.52.65.70.75.64.69.61.74.69.6Φ.6Ε
; ∀νονΡεπυδιατιον∀
ιδ−κεψΕνχιπηερmεντ = %ξ6Β.65.79.45.6Ε.63.69.70.68.65.72.6D.65.6Ε.74
; ∀κεψΕνχιπηερmεντ∀
ιδ−δαταΕνχιπηερmεντ = %ξ64.61.74.61.45.6Ε.63.69.70.68.65.72.6D.65.6Ε
%ξ74 ; ∀δαταΕνχιπηερmεντ∀
ιδ−κεψΑγρεεmεντ
= %ξ6Β.65.79.41.67.72.65.65.6D.65.6Ε.74
; ∀κεψΑγρεεmεντ∀
ιδ−κεψΧερτΣιγν
= %ξ6Β.65.79.43.65.72.74.53.69.67.6Ε
; ∀κεψΧερτΣιγν∀
ιδ−χΡΛΣιγν
= %ξ63.52.4Χ.53.69.67.6Ε ; ∀χΡΛΣιγν∀
ιδ−ενχιπηερΟνλψ
= %ξ65.6Ε.63.69.70.68.65.72.4Φ.6Ε.6Χ.79
; ∀ενχιπηερΟνλψ∀
ιδ−δεχιπηερΟνλψ
= %ξ64.65.63.69.70.68.65.72.4Φ.6Ε.6Χ.79
; ∀δεχιπηερΟνλψ∀
ΑλτΝαmεΤψπε = αντ−βυιλτινΝαmεΦορm / αντ−οτηερΝαmεΦορm
αντ−βυιλτινΝαmεΦορm = ιδ−βυιλτινΝαmεΦορm ∀:∀ ΒυιλτινΝαmεΦορm
αντ−οτηερΝαmεΦορm
= ιδ−οτηερΝαmεΦορm
∀:∀ ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ
ιδ−βυιλτινΝαmεΦορm = %ξ62.75.69.6Χ.74.69.6Ε.4Ε.61.6D.65.46.6Φ.72.6D
; ∀βυιλτινΝαmεΦορm∀
ιδ−οτηερΝαmεΦορm
= %ξ6Φ.74.68.65.72.4Ε.61.6D.65.46.6Φ.72.6D
; ∀οτηερΝαmεΦορm∀
ΒυιλτινΝαmεΦορm

= ιδ−ρφχ822Ναmε
/ ιδ−δΝΣΝαmε
/ ιδ−ξ400Αδδρεσσ
/ ιδ−διρεχτορψΝαmε
/ ιδ−εδιΠαρτψΝαmε
/ ιδ−υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ
/ ιδ−ιΠΑδδρεσσ
/ ιδ−ρεγιστερεδΙδ
ιδ−ρφχ822Ναmε
= %ξ72.66.63.38.32.32.4Ε.61.6D.65 ; ∀ρφχ822Ναmε∀
ιδ−δΝΣΝαmε
= %ξ64.4Ε.53.4Ε.61.6D.65 ; ∀δΝΣΝαmε∀
ιδ−ξ400Αδδρεσσ
= %ξ78.34.30.30.41.64.64.72.65.73.73
; ∀ξ400Αδδρεσσ∀
ιδ−διρεχτορψΝαmε = %ξ64.69.72.65.63.74.6Φ.72.79.4Ε.61.6D.65
; ∀διρεχτορψΝαmε∀
ιδ−εδιΠαρτψΝαmε = %ξ65.64.69.50.61.72.74.79.4Ε.61.6D.65
; ∀εδιΠαρτψΝαmε∀
ιδ−ιΠΑδδρεσσ
= %ξ69.50.41.64.64.72.65.73.73 ; ∀ιΠΑδδρεσσ∀
ιδ−ρεγιστερεδΙδ = %ξ72.65.67.69.73.74.65.72.65.64.49.64
; ∀ρεγιστερεδΙδ∀
ιδ−υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ = %ξ75.6Ε.69.66.6Φ.72.6D.52.65.73.6Φ.75
%ξ72.63.65.49.64.65.6Ε.74.69.66.69.65
%ξ72 ; ∀υνιφορmΡεσουρχεΙδεντιφιερ∀
ΧερτΠολιχψΣετ = ∀{∀ σπ ΧερτΠολιχψΙδ ∗( ∀,∀ σπ ΧερτΠολιχψΙδ ) σπ ∀}∀
ΧερτΠολιχψΙδ = ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ
ΝαmεΧονστραιντσΣψνταξ = ∀{∀

[ σπ νχσ−περmιττεδΣυβτρεεσ ]
[ σεπ σπ νχσ−εξχλυδεδΣυβτρεεσ ]

σπ ∀}∀
νχσ−περmιττεδΣυβτρεεσ = ιδ−περmιττεδΣυβτρεεσ mσπ ΓενεραλΣυβτρεεσ
νχσ−εξχλυδεδΣυβτρεεσ = ιδ−εξχλυδεδΣυβτρεεσ mσπ ΓενεραλΣυβτρεεσ
ιδ−περmιττεδΣυβτρεεσ = %ξ70.65.72.6D.69.74.74.65.64.53.75.62.74.72
%ξ65.65.73 ; ∀περmιττεδΣυβτρεεσ∀
ιδ−εξχλυδεδΣυβτρεεσ
= %ξ65.78.63.6Χ.75.64.65.64.53.75.62.74.72.65
%ξ65.73 ; ∀εξχλυδεδΣυβτρεεσ∀
ΓενεραλΣυβτρεεσ = ∀{∀ σπ ΓενεραλΣυβτρεε
∗( ∀,∀ σπ ΓενεραλΣυβτρεε ) σπ ∀}∀
ΓενεραλΣυβτρεε = ∀{∀
σπ γσ−βασε
[ ∀,∀ σπ γσ−mινιmυm ]
[ ∀,∀ σπ γσ−mαξιmυm ]
σπ ∀}∀
γσ−βασε
γσ−mινιmυm
γσ−mαξιmυm
ιδ−βασε
ιδ−mινιmυm
ιδ−mαξιmυm
ΒασεDιστανχε

=
=
=
=
=
=
=

ιδ−βασε
mσπ ΓενεραλΝαmε
ιδ−mινιmυm mσπ ΒασεDιστανχε
ιδ−mαξιmυm mσπ ΒασεDιστανχε
%ξ62.61.73.65
; ∀βασε∀
%ξ6D.69.6Ε.69.6D.75.6D ; ∀mινιmυm∀
%ξ6D.61.78.69.6D.75.6D ; ∀mαξιmυm∀
ΙΝΤΕΓΕΡ−0−ΜΑΞ

Τηε <ΟΒϑΕΧΤ−ΙDΕΝΤΙΦΙΕΡ>, <ΟΧΤΕΤ−ΣΤΡΙΝΓ>, <ΙΑ5Στρινγ>, <DιρεχτορψΣτρινγ>,
<ΡελατιϖεDιστινγυισηεδΝαmε>, <ΥΤΧΤιmε>, <ΓενεραλιζεδΤιmε>, <ΙΝΤΕΓΕΡ−0−
ΜΑΞ> ανδ <ΟΡΑδδρεσσ> ρυλεσ αρε γιϖεν ιν [16].
4.3 Χερτιφιχατε Παιρ Εξαχτ Ματχη
Χερτιφιχατε παιρ εξαχτ mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.3 οφ [9]. Τηε στρινγ
δεσχριπτιον οφ τηε χερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:
( 2.5.13.36 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.8)

Τηε ΛDΑΠ σψνταξ δεφινιτιον ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.8
DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Παιρ Εξαχτ Ασσερτιον∋ )
Τηε ΑΣΝ.1 φορ ΧερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΑσσερτιον ισ δεφινεδ ιν 11.3.3 οφ [9],
ασ αρε τηε σεmαντιχσ οφ εαχη οφ ιτσ χοmπονεντ τψπεσ.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ
δεφινεδ βψ [13] ανδ δεσχριβεδ βψ τηε φολλοωινγ Αυγmεντεδ ΒΝΦ [10]:
ΧερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΑσσερτιον = ∀{∀

[ σπ χπεα−ισσυεδΤο ]
[σεπ σπ χπεα−ισσυεδΒψ ]
σπ ∀}∀

Ατ λεαστ ονε οφ <χπεα−ισσυεδΤο> ορ <χπεα−ισσυεδΒψ> ΜΥΣΤ βε πρεσεντ.
χπεα−ισσυεδΤο = ιδ−ισσυεδΤοΤηισΧΑΑσσερτιον mσπ
ΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
χπεα−ισσυεδΒψ = ιδ−ισσυεδΒψΤηισΧΑΑσσερτιον mσπ
ΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
ιδ−ισσυεδΤοΤηισΧΑΑσσερτιον = %ξ69.73.73.75.65.64.54.6Φ.54.68.69.73.43
%ξ41.41.73.73.65.72.74.69.6Φ.6Ε

; ∀ισσυεδΤοΤηισΧΑΑσσερτιον∀
ιδ−ισσυεδΒψΤηισΧΑΑσσερτιον = %ξ69.73.73.75.65.64.42.79.54.68.69.73.43
%ξ41.41.73.73.65.72.74.69.6Φ.6Ε
; ∀ισσυεδΒψΤηισΧΑΑσσερτιον∀

4.4 Χερτιφιχατε Παιρ Ματχη
Χερτιφιχατε παιρ mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.4 οφ [9]. Τηε στρινγ
δεσχριπτιον οφ τηε χερτιφιχατεΠαιρΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:

( 2.5.13.37 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΠαιρΕξαχτΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.9)

Τηε ΛDΑΠ σψνταξ δεφινιτιον ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.9
DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Παιρ Ασσερτιον∋ )
Τηε ΑΣΝ.1 φορ ΧερτιφιχατεΠαιρΑσσερτιον ισ δεφινεδ ιν 11.3.4 οφ [9], ασ
αρε τηε σεmαντιχσ οφ εαχη οφ ιτσ χοmπονεντ τψπεσ.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ
δεφινεδ βψ [13] ανδ δεσχριβεδ βψ τηε φολλοωινγ Αυγmεντεδ ΒΝΦ [10]:

ΧερτιφιχατεΠαιρΑσσερτιον = ∀{∀

[ σπ χπα−ισσυεδΤο ]
[σεπ σπ χπα−ισσυεδΒψ ]
σπ ∀}∀

Ατ λεαστ ονε οφ <χπα−ισσυεδΤο> ανδ <χπα−ισσυεδΒψ> ΜΥΣΤ βε πρεσεντ.
χπα−ισσυεδΤο = ιδ−ισσυεδΤοΤηισΧΑΑσσερτιον mσπ ΧερτιφιχατεΑσσερτιον
χπα−ισσυεδΒψ = ιδ−ισσυεδΒψΤηισΧΑΑσσερτιον mσπ ΧερτιφιχατεΑσσερτιον
5 Χερτιφιχατε Ρεϖοχατιον Λιστ Ματχηινγ Ρυλεσ
Ξ.509[9] δεφινεσ βοτη εθυαλιτψ ανδ φλεξιβλε mατχηινγ ρυλεσ φορ ΧΡΛσ, ϖια
τηε χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη ανδ χερτιφιχατεΛιστΜατχη ΜΑΤΧΗΙΝΓ−ΡΥΛΕσ
ρεσπεχτιϖελψ. ΛDΑΠ σερϖερσ ΜΥΣΤ συππορτ τηε χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη
mατχηινγ ρυλε. Χλιεντσ ΜΑΨ συππορτ χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη ϖαλυεσ φορ
εθυαλιτψΜατχη φιλτερσ. ΛDΑΠϖ3 σερϖερσ ΜΑΨ συππορτ τηε
χερτιφιχατεΛιστΜατχη mατχηινγ ρυλε. Ιφ τηε σερϖερ δοεσ συππορτ φλεξιβλε
mατχηινγ (ειτηερ ϖια χερτιφιχατεΛιστΜατχη ορ σοmε οτηερ mατχηινγ ρυλε),
τηεν τηε εξτενσιβλεΜατχη φιλτερ οφ τηε Σεαρχη ρεθυεστ ΜΥΣΤ βε συππορτεδ.
Χλιεντσ ΜΑΨ συππορτ τηε εξτενσιβλεΜατχη φιλτερ ανδ ονε ορ mορε οφ τηε
οπτιοναλ ελεmεντσ οφ χερτιφιχατεΛιστΜατχη.
5.1

Χερτιφιχατε Λιστ Εξαχτ Ματχη

Χερτιφιχατε Λιστ εξαχτ mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.5 οφ [9]. Τηε στρινγ
δεσχριπτιον οφ τηε χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:
( 2.5.13.38 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΛιστΕξαχτΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.3)
Τηε σψνταξ δεφινιτιον ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.3 DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Λιστ Εξαχτ Ασσερτιον (Ισσυερ

ναmε, τιmε ανδ διστριβυτιον ποιντ ναmε)∋ )
Τηε ΑΣΝ.1 φορ ΧερτιφιχατεΛιστΕξαχτΑσσερτιον ισ δεφινεδ ιν 11.3.5 οφ [9],
ασ αρε τηε σεmαντιχσ οφ εαχη οφ ιτσ χοmπονεντ τψπεσ.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ
δεφινεδ βψ [13] ανδ δεσχριβεδ
βψ τηε φολλοωινγ ΑΒΝΦ:
ΧερτιφιχατεΛιστΕξαχτΑσσερτιον = ∀{∀

σπ χλεα−ισσυερ
∀,∀ σπ χλεα−τηισΥπδατε
[ ∀,∀ σπ χλεα−διστριβυτιονΠοιντ ]
σπ ∀}∀

χλεα−ισσυερ
= ιδ−ισσυερ mσπ Ναmε
χλεα−τηισΥπδατε
= ιδ−τηισΥπδατε mσπ Τιmε
χλεα−διστριβυτιονΠοιντ = ιδ−διστριβυτιονΠοιντ mσπ
DιστριβυτιονΠοιντΝαmε
ιδ−τηισΥπδατε

= %ξ74.68.69.73.55.70.64.61.74.65
; ∀τηισΥπδατε∀
ιδ−διστριβυτιονΠοιντ = %ξ64.69.73.74.72.69.62.75.74.69.6Φ.6Ε
%ξ50.6Φ.69.6Ε.74 ; ∀διστριβυτιονΠοιντ∀
DιστριβυτιονΠοιντΝαmε = δπν−φυλλΝαmε / δπν−ναmεΡελατιϖεΤοΧΡΛΙσσυερ
δπν−φυλλΝαmε
= ιδ−φυλλΝαmε ∀:∀ ΓενεραλΝαmεσ
δπν−ναmεΡελατιϖεΤοΧΡΛΙσσυερ = ιδ−ναmεΡελατιϖεΤοΧΡΛΙσσυερ ∀:∀
ΡελατιϖεDιστινγυισηεδΝαmε
ιδ−φυλλΝαmε
= %ξ66.75.6Χ.6Χ.4Ε.61.6D.65 ; ∀φυλλΝαmε∀
ιδ−ναmεΡελατιϖεΤοΧΡΛΙσσυερ = %ξ6Ε.61.6D.65.52.65.6Χ.61.74.69.76.65
%ξ54.6Φ.43.52.4Χ.49.73.73.75.65.72
; ∀ναmεΡελατιϖεΤοΧΡΛΙσσυερ∀

5.2 Χερτιφιχατε Λιστ Ματχη
Χερτιφιχατε Λιστ mατχη ισ δεφινεδ ιν 11.3.6 οφ [9]. Τηε στρινγ
δεσχριπτιον οφ τηε χερτιφιχατεΛιστΜατχη mατχηινγ ρυλε ισ:
( 2.5.13.39 ΝΑΜΕ ∋χερτιφιχατεΛιστΜατχη∋
ΣΨΝΤΑΞ 1.2.826.0.1.3344810.7.4)
Τηε σψνταξ δεφινιτιον ισ:
(1.2.826.0.1.3344810.7.4 DΕΣΧ ∋Χερτιφιχατε Λιστ Ασσερτιον∋ )
Τηε ΑΣΝ.1 φορ ΧερτιφιχατεΛιστΑσσερτιον ισ δεφινεδ ιν 11.3.6 οφ [9], ασ
αρε τηε σεmαντιχσ οφ ιτσ χοmπονεντσ.
Τηε ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ οφ αν ασσερτιον ϖαλυε οφ τηισ σψνταξ ισ
δεφινεδ βψ [13] ανδ δεσχριβεδβψ τηε φολλοωινγ ΑΒΝΦ:
ΧερτιφιχατεΛιστΑσσερτιον = ∀{∀
[
[
[
[
[
[

[
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ
σεπ

σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ
σπ

χλα−ισσυερ ]
χλα−mινΧΡΛΝυmβερ ]
χλα−mαξΧΡΛΝυmβερ ]
χλα−ρεασονΦλαγσ ]
χλα−δατεΑνδΤιmε ]
χλα−διστριβυτιονΠοιντ ]
χλα−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ ]

σπ ∀}∀
χλα−ισσυερ
χλα−mινΧΡΛΝυmβερ
χλα−mαξΧΡΛΝυmβερ
χλα−ρεασονΦλαγσ
χλα−δατεΑνδΤιmε

=
=
=
=
=

ιδ−ισσυερ
ιδ−mινΧΡΛΝυmβερ
ιδ−mαξΧΡΛΝυmβερ
ιδ−ρεασονΦλαγσ
ιδ−δατεΑνδΤιmε

mσπ
mσπ
mσπ
mσπ
mσπ

Ναmε
ΧΡΛΝυmβερ
ΧΡΛΝυmβερ
ΡεασονΦλαγσ
Τιmε

χλα−διστριβυτιονΠοιντ

= ιδ−διστριβυτιονΠοιντ mσπ
DιστριβυτιονΠοιντΝαmε
χλα−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ = ιδ−αυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ mσπ
ΑυτηοριτψΚεψΙδεντιφιερ
ιδ−mινΧΡΛΝυmβερ = %ξ6D.69.6Ε.43.52.4Χ.4Ε.75.6D.62.65.72
; ∀mινΧΡΛΝυmβερ∀
ιδ−mαξΧΡΛΝυmβερ = %ξ6D.61.78.43.52.4Χ.4Ε.75.6D.62.65.72
; ∀mαξΧΡΛΝυmβερ∀
ιδ−ρεασονΦλαγσ = %ξ72.65.61.73.6Φ.6Ε.46.6Χ.61.67.73 ; ∀ρεασονΦλαγσ∀
ιδ−δατεΑνδΤιmε = %ξ64.61.74.65.41.6Ε.64.54.69.6D.65 ; ∀δατεΑνδΤιmε∀
ΧΡΛΝυmβερ = ΙΝΤΕΓΕΡ−0−ΜΑΞ
ΡεασονΦλαγσ = ΒΙΤ−ΣΤΡΙΝΓ
/ ∀{∀ [ σπ ρεασον−φλαγ
∗( ∀,∀ σπ ρεασον−φλαγ ) ] σπ ∀}∀
ρεασον−φλαγ = ιδ−υνυσεδ
/ ιδ−κεψΧοmπροmισε
/ ιδ−χΑΧοmπροmισε
/ ιδ−αφφιλιατιονΧηανγεδ
/ ιδ−συπερσεδεδ
/ ιδ−χεσσατιονΟφΟπερατιον
/ ιδ−χερτιφιχατεΗολδ
/ ιδ−πριϖιλεγεWιτηδραων
/ ιδ−αΑΧοmπροmισε
ιδ−υνυσεδ
ιδ−κεψΧοmπροmισε

= %ξ75.6Ε.75.73.65.64 ; ∀υνυσεδ∀
= %ξ6Β.65.79.43.6Φ.6D.70.72.6Φ.6D.69.73.65
; ∀κεψΧοmπροmισε∀
ιδ−χΑΧοmπροmισε
= %ξ63.41.43.6Φ.6D.70.72.6Φ.6D.69.73.65
; ∀χΑΧοmπροmισε∀
ιδ−αφφιλιατιονΧηανγεδ
= %ξ61.66.66.69.6Χ.69.61.74.69.6Φ.6Ε.43.68
%ξ61.6Ε.67.65.64 ; ∀αφφιλιατιονΧηανγεδ∀
ιδ−συπερσεδεδ
= %ξ73.75.70.65.72.73.65.64.65.64
; ∀συπερσεδεδ∀
ιδ−χεσσατιονΟφΟπερατιον = %ξ63.65.73.73.61.74.69.6Φ.6Ε.4Φ.66.4Φ.70
%ξ65.72.61.74.69.6Φ.6Ε
; ∀χεσσατιονΟφΟπερατιον∀
ιδ−χερτιφιχατεΗολδ
= %ξ63.65.72.74.69.66.69.63.61.74.65.48.6Φ
%ξ6Χ.64 ; ∀χερτιφιχατεΗολδ∀
ιδ−πριϖιλεγεWιτηδραων
= %ξ70.72.69.76.69.6Χ.65.67.65.57.69.74.68
%ξ64.72.61.77.6Ε ; ∀πριϖιλεγεWιτηδραων∀
ιδ−αΑΧοmπροmισε
= %ξ61.41.43.6Φ.6D.70.72.6Φ.6D.69.73.65
; ∀αΑΧοmπροmισε∀

6. ΠΚΙ Οβϕεχτ Χλασσεσ
6.1 ΠΚΙ υσερ οβϕεχτ χλασσ
Τηε ΠΚΙ υσερ οβϕεχτ χλασσ ΜΑΨ βε υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ φορ οβϕεχτσ

τηατ mαψ βε τηε συβϕεχτ οφ πυβλιχ−κεψ χερτιφιχατεσ.
( 2.5.6.21 ΝΑΜΕ ∋πκιΥσερ∋ ΣΥΠ τοπ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ
ΜΑΨ υσερΧερτιφιχατε )
6.2 ΠΚΙ ΧΑ οβϕεχτ χλασσ
Τηε ΠΚΙ ΧΑ οβϕεχτ χλασσ ΜΑΨ βε υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ φορ οβϕεχτσ τηατ
αχτ ασ χερτιφιχατιον αυτηοριτιεσ.
( 2.5.6.22 ΝΑΜΕ ∋πκιΧΑ∋ ΣΥΠ τοπ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ
ΜΑΨ ( χΑΧερτιφιχατε ∃ χερτιφιχατεΡεϖοχατιονΛιστ ∃
αυτηοριτψΡεϖοχατιονΛιστ ∃ χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ ) )
6.3 ΧΡΛ Dιστριβυτιον Ποιντ οβϕεχτ χλασσ
Τηε ΧΡΛ Dιστριβυτιον Ποιντ οβϕεχτ χλασσ ΜΑΨ βε υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ
φορ οβϕεχτσ ωηιχη αχτ ασ ΧΡΛ Dιστριβυτιον Ποιντσ
( 2.5.6.19 ΝΑΜΕ ∋χΡΛDιστριβυτιονΠοιντ∋ ΣΥΠ τοπ ΣΤΡΥΧΤΥΡΑΛ ΜΥΣΤ χν
ΜΑΨ (χερτιφιχατεΡεϖοχατιονΛιστ ∃ αυτηοριτψΡεϖοχατιονΛιστ ∃
DελταΡεϖοχατιονΛιστ ) )
6.4 Dελτα ΧΡΛ οβϕεχτ χλασσ
Τηε δελτα ΧΡΛ οβϕεχτ χλασσ ισ υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ φορ οβϕεχτσ τηατ
ηολδ δελτα ρεϖοχατιον λιστσ (ε.γ. ΧΑσ, ΑΑσ ετχ.).
( 2.5.6.23 ΝΑΜΕ ∋δελταΧΡΛ∋ ΣΥΠ τοπ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ
ΜΑΨ δελταΡεϖοχατιονΛιστ )

6.5 Χερτιφιχατε Πολιχψ ανδ ΧΠΣ οβϕεχτ χλασσ
Τηε ΧΠ ΧΠΣ οβϕεχτ χλασσ ΜΑΨ βε υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ φορ οβϕεχτσ τηατ
χονταιν χερτιφιχατε πολιχψ ανδ / ορ χερτιφιχατιον πραχτιχε ινφορmατιον
( 2.5.6.30 ΝΑΜΕ ∋χπΧΠΣ∋ ΣΥΠ τοπ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΜΑΨ ( χερτιφιχατεΠολιχψ ∃
χερτιφιχατιονΠραχτιχεΣτmτ ) )
6.6 ΠΚΙ Χερτιφιχατιον Πατη οβϕεχτ χλασσ
Τηε ΠΚΙ χερτιφιχατιον πατη οβϕεχτ χλασσ ΜΑΨ βε υσεδ ιν δεφινινγ εντριεσ
φορ οβϕεχτσ τηατ χονταιν ΠΚΙ χερτιφιχατιον πατησ. Ιτ ωιλλ γενεραλλψ βε
υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη εντριεσ οφ στρυχτυραλ οβϕεχτ χλασσ πκιΧΑ.
( 2.5.6.31 ΝΑΜΕ ∋πκιΧερτΠατη∋ ΣΥΠ τοπ ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΜΑΨ πκιΠατη)

7. Φιλτερ Εξαmπλεσ
Τηε φολλοωινγ εξαmπλεσ αρε ωριττεν υσινγ τηε στρινγ ρεπρεσεντατιον οφ
Σεαρχη φιλτερσ δεφινεδ ιν [18]. Λινε−βρεακσ ηαϖε βεεν αδδεδ ασ αν αιδ το
ρεαδαβιλιτψ.
ι) Το mατχη ον τηε σεριαλ νυmβερ οφ α ΠΚΙ χερτιφιχατε υσινγ
εξτενσιβλεΜατχη ωιτη χοmπονεντ mατχηινγ
(υσερΧερτιφιχατε:χοmπονεντΦιλτερΜατχη:=
ιτεm:{ χοmπονεντ ∀σεριαλΝυmβερ∀, ρυλε ιντεγερΜατχη,
ϖαλυε 12345 })

ιι) Το εξαχτλψ mατχη ονε χερτιφιχατε υσινγ εξτενσιβλεΜατχη ωιτη
χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη ανδ ΓΣΕΡΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
(υσερΧερτιφιχατε:χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη:= {σεριαλΝυmβερ 12345 ,
ισσυερ ρδνΣεθυενχε: ∀Ο=τρυετρυστ λτδ, Χ=ΓΒ∀ } )

ιιι) Το εξαχτλψ mατχη ονε χερτιφιχατε υσινγ εθυαλιτψΜατχη ωιτη
χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη ανδ ΓΣΕΡΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
(ΥσερΧερτιφιχατε= {σεριαλΝυmβερ 12345 , ισσυερ ρδνΣεθυενχε:
∀Ο=τρυετρυστ λτδ, Χ=ΓΒ∀ })
ιϖ) Το εξαχτλψ mατχη ονε χερτιφιχατε υσινγ εθυαλιτψΜατχη ωιτη
χερτιφιχατεΕξαχτΜατχη ανδ ΣιmπλεΧερτιφιχατεΕξαχτΑσσερτιον
(ΥσερΧερτιφιχατε=12345∃Ο=τρυετρυστ λτδ, Χ=ΓΒ)
ϖ) Το εξαχτλψ mατχη ονε χερτιφιχατε υσινγ εξτενσιβλεΜατχη ωιτη χοmπονεντ
mατχηινγ
(υσερΧερτιφιχατε:χοmπονεντΦιλτερΜατχη:=ανδ:{
ιτεm:{ χοmπονεντ ∀σεριαλΝυmβερ∀, ρυλε ιντεγερΜατχη, ϖαλυε 12345 },
ιτεm:{ χοmπονεντ ∀ισσυερ.ρδνΣεθυενχε∀, ρυλε
διστινγυισηεδΝαmεΜατχη, ϖαλυε ∀Ο=τρυετρυστ λτδ, Χ=ΓΒ∀ } })
ϖι) Το mατχη ον χερτιφιχατεσ χονταινινγ α χερταιν εmαιλ αδδρεσσ ασ α
συβϕεχτΑλτΝαmε
(υσερΧερτιφιχατε:χοmπονεντΦιλτερΜατχη:=ιτεm:{
χοmπονεντ ∀τοΒεΣιγνεδ.εξτενσιονσ.∗.εξτνςαλυε.
χοντεντ.(2.5.29.17).∗.ρφχ822Ναmε∀,
ρυλε χασεΙγνορεΙΑ5Ματχη, ϖαλυε ∀περσον≅εmαιλ.αδδρεσσ.χοm∀ })

8. Σεχυριτψ Χονσιδερατιονσ
Τηισ [Ιντερνετ Dραφτ/Στανδαρδ] δεσχριβεσ τηε σχηεmα φορ τηε στοραγε
ανδ mατχηινγ οφ αττριβυτε χερτιφιχατεσ ανδ ρεϖοχατιον λιστσ ιν αν
ΛDΑΠ διρεχτορψ σερϖερ. Ιτ δοεσ νοτ αδδρεσσ τηε προτοχολ φορ τηε
ρετριεϖαλ οφ τηισ ινφορmατιον.
ΛDΑΠ σερϖερσ ΣΗΟΥΛD υσε αχχεσσ χοντρολ ινφορmατιον το προτεχτ τηε
ινφορmατιον δυρινγ ιτσ στοραγε. Ιν αδδιτιον, χλιεντσ ΜΑΨ χηοοσε το
ενχρψπτ τηε αττριβυτεσ ιν τηε αττριβυτε χερτιφιχατεσ βεφορε στορινγ
τηεm ιν αν ΛDΑΠ σερϖερ.
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10. Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Νοτιχε
Τηε ΙΕΤΦ τακεσ νο ποσιτιον ρεγαρδινγ τηε ϖαλιδιτψ ορ σχοπε οφ ανψ
ιντελλεχτυαλ προπερτψ ορ οτηερ ριγητσ τηατ mιγητ βε χλαιmεδ το
περταιν το τηε ιmπλεmεντατιον ορ υσε οφ τηε τεχηνολογψ δεσχριβεδ ιν
τηισ δοχυmεντ ορ τηε εξτεντ το ωηιχη ανψ λιχενσε υνδερ συχη ριγητσ
mιγητ ορ mιγητ νοτ βε αϖαιλαβλε; νειτηερ δοεσ ιτ ρεπρεσεντ τηατ ιτ ηασ
mαδε ανψ εφφορτ το ιδεντιφψ ανψ συχη ριγητσ.
Ινφορmατιον ον τηε
ΙΕΤΦ∋σ προχεδυρεσ ωιτη ρεσπεχτ το ριγητσ ιν στανδαρδσ−τραχκ ανδ
στανδαρδσ−ρελατεδ δοχυmεντατιον χαν βε φουνδ ιν ΒΧΠ−11. [ΒΧΠ−11]
Χοπιεσ οφ χλαιmσ οφ ριγητσ mαδε αϖαιλαβλε φορ πυβλιχατιον ανδ ανψ
ασσυρανχεσ οφ λιχενσεσ το βε mαδε αϖαιλαβλε, ορ τηε ρεσυλτ οφ αν
αττεmπτ mαδε το οβταιν α γενεραλ λιχενσε ορ περmισσιον φορ τηε υσε οφ
συχη προπριεταρψ ριγητσ βψ ιmπλεmεντορσ ορ υσερσ οφ τηισ σπεχιφιχατιον
χαν βε οβταινεδ φροm τηε ΙΕΤΦ Σεχρεταριατ.
Τηε ΙΕΤΦ ινϖιτεσ ανψ ιντερεστεδ παρτψ το βρινγ το ιτσ αττεντιον ανψ
χοπψριγητσ, πατεντσ ορ πατεντ αππλιχατιονσ, ορ οτηερ προπριεταρψ
ριγητσ ωηιχη mαψ χοϖερ τεχηνολογψ τηατ mαψ βε ρεθυιρεδ το πραχτιχε
τηισ στανδαρδ.
Πλεασε αδδρεσσ τηε ινφορmατιον το τηε ΙΕΤΦ Εξεχυτιϖε
Dιρεχτορ.

11. Χοπψριγητ
Χοπψριγητ (Χ) Τηε Ιντερνετ Σοχιετψ (2001). Αλλ Ριγητσ Ρεσερϖεδ.
Τηισ δοχυmεντ ανδ τρανσλατιονσ οφ ιτ mαψ βε χοπιεδ ανδ φυρνισηεδ το
οτηερσ, ανδ δεριϖατιϖε ωορκσ τηατ χοmmεντ ον ορ οτηερωισε εξπλαιν ιτ
ορ ασσιστ ιν ιτσ ιmπλεmεντατιον mαψ βε πρεπαρεδ, χοπιεδ, πυβλισηεδ
ανδ διστριβυτεδ, ιν ωηολε ορ ιν παρτ, ωιτηουτ ρεστριχτιον οφ ανψ
κινδ, προϖιδεδ τηατ τηε αβοϖε χοπψριγητ νοτιχε ανδ τηισ παραγραπη αρε
ινχλυδεδ ον αλλ συχη χοπιεσ ανδ δεριϖατιϖε ωορκσ. Ηοωεϖερ, τηισ
δοχυmεντ ιτσελφ mαψ νοτ βε mοδιφιεδ ιν ανψ ωαψ, συχη ασ βψ ρεmοϖινγ
τηε χοπψριγητ νοτιχε ορ ρεφερενχεσ το τηε Ιντερνετ Σοχιετψ ορ οτηερ
Ιντερνετ οργανιζατιονσ, εξχεπτ ασ νεεδεδ φορ τηε πυρποσε οφ
δεϖελοπινγ Ιντερνετ στανδαρδσ ιν ωηιχη χασε τηε προχεδυρεσ φορ
χοπψριγητσ δεφινεδ ιν τηε Ιντερνετ Στανδαρδσ προχεσσ mυστ βε
φολλοωεδ, ορ ασ ρεθυιρεδ το τρανσλατε ιτ ιντο λανγυαγεσ οτηερ τηαν
Ενγλιση.
Τηε λιmιτεδ περmισσιονσ γραντεδ αβοϖε αρε περπετυαλ ανδ ωιλλ νοτ βε
ρεϖοκεδ βψ τηε Ιντερνετ Σοχιετψ ορ ιτσ συχχεσσορσ ορ ασσιγνσ.
Τηισ δοχυmεντ ανδ τηε ινφορmατιον χονταινεδ ηερειν ισ προϖιδεδ ον αν
∀ΑΣ ΙΣ∀ βασισ ανδ ΤΗΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΟΧΙΕΤΨ ΑΝD ΤΗΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ
ΤΑΣΚ ΦΟΡΧΕ DΙΣΧΛΑΙΜΣ ΑΛΛ WΑΡΡΑΝΤΙΕΣ, ΕΞΠΡΕΣΣ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕD, ΙΝΧΛΥDΙΝΓ
ΒΥΤ ΝΟΤ ΛΙΜΙΤΕD ΤΟ ΑΝΨ WΑΡΡΑΝΤΨ ΤΗΑΤ ΤΗΕ ΥΣΕ ΟΦ ΤΗΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
ΗΕΡΕΙΝ WΙΛΛ ΝΟΤ ΙΝΦΡΙΝΓΕ ΑΝΨ ΡΙΓΗΤΣ ΟΡ ΑΝΨ ΙΜΠΛΙΕD WΑΡΡΑΝΤΙΕΣ ΟΦ
ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ ΟΡ ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ.

12. Αυτηορσ∋ Αδδρεσσεσ
Dαϖιδ Χηαδωιχκ
ΙΣ Ινστιτυτε
Υνιϖερσιτψ οφ Σαλφορδ
Σαλφορδ
Ενγλανδ
Μ5 4WΤ
Εmαιλ: δ.ω.χηαδωιχκ≅σαλφορδ.αχ.υκ

Στεϖεν Λεγγ
Αδαχελ Τεχηνολογιεσ Λτδ.
405−409 Φερντρεε Γυλλψ Ροαδ,
Μουντ Wαϖερλεψ,
ςιχτορια, 3149
Αυστραλια
Εmαιλ: στεϖεν.λεγγ≅αδαχελ.χοm.αυ

13. Χηανγεσ
Φροm <δραφτ−πκιξ−λδαπ−σχηεmα−00.τξτ>
ι) Αδδεδ ΑΒΝΦ νοτατιον φορ αλλ οφ τηε σψνταξεσ.
ιι) Ρεmοϖεδ τηε ρεστριχτιον ον τηε σψνταξ οφ Dιστριβυτιον Ποιντ Ναmεσ.

ιιι) Ρεmοϖεδ χονστραιντσ ον ΙσσυερΣεριαλ.
ιϖ) Βυγ δετεχτεδ ιν Ξ.509 ΑττριβυτεΧερτιφιχατεΕξαχτΜατχη τηατ ωιλλ νεεδ
ρεσολϖινγ.
ϖ) Χηανγεδ τηε στρινγ ενχοδινγσ φορ νον−εξαχτ mατχηεσ το κεψωορδσ φορ
εαχη χοmπονεντ ινστεαδ οφ ∃ σεπαρατορσ.
Φροm <δραφτ−πκιξ−λδαπ−σχηεmα−01.τξτ>
ι)
Αδδεδ ανδ χορρεχτεδ αλλ Ξ.509 ΠΚΙ σχηεmα δεφινιτιονσ, σινχε τηεσε
ηαϖε βεεν ρεmοϖεδ φροm ΡΦΧ2252−βισ.
ιι)
Χηανγεδ ασσερτιον σψνταξεσ το υσε τηε σψνταξ δεφινεδ βψ Χοmπονεντ
Ματχηινγ Ρυλεσ
ιιι)
Ινχλυδεδ αλλ τηε mατχηινγ ρυλεσ φορ ΑΧ εξτενσιονσ
Φροm <δραφτ−πκιξ−λδαπ−σχηεmα−02.τξτ>
ι)
Σεπαρατιον ιν ΠΚΙ ανδ ΠΜΙ ΙDσ.
ιι)
Εξαmπλεσ οφ φιλτερσ ηαϖε βεεν αδδεδ
ιιι)
Τεξτ ηασ βεεν αδδεδ το mανδατε τηατ σερϖερσ mυστ στορε ανδ
ρετριεϖε mανψ οφ τηε σψνταξεσ δεφινεδ ιν τηισ ΙD εξαχτλψ ασ γιϖεν.
ιϖ)
Τηε ;βιναρψ ενχοδινγ οπτιον ηασ βεεν ρεmοϖεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
ωορκ ιν τηε ΛDΑΠΒΙΣ γρουπ. Α νεω ΛDΑΠ−σπεχιφιχ ενχοδινγ ηασ βεεν
δεφινεδ ωηιχη ηασ εξαχτλψ τηε σαmε σψνταξ ασ τηε ολδ ;βιναρψ
ενχοδινγ.
ϖ)
Wε ηαϖε οβσολετεδ ΡΦΧ 2587 ανδ ΡΦΧ 2256 ανδ χοπιεδ τηε ρελεϖαντ
σχηεmασ ιντο τηισ δοχυmεντ.
ϖι)
Wε ηαϖε αδδεδ σοmε νεω ΠΚΙ σχηεmα αππεαρινγ φορ τηε φιρστ τιmε ιν
Ξ.509(2000) ε.γ. πκιΠατη
14. Ουτστανδινγ Ισσυεσ
ι.
Wε νεεδ το δεχιδε ιφ υσερΣΜΙΜΕΧερτιφιχατεσ σηουλδ αλσο βε
συππορτεδ ασ παρτ οφ τηισ προφιλε ορ νοτ.
ιι.
Wε ηαϖε αδδεδ α ΧΠΣ αττριβυτε ανδ α ΧΠΣ ποιντερ αττριβυτε. Τηεσε
αρε αδαπτεδ φροm τηε χερτιφιχατιονΠραχτιχεΣτmτ αττριβυτε ιν τηε
Ξ.509 στανδαρδ ωηιχη ισ α χηοιχε οφ ειτηερ τηε ΧΠΣ ορ α ποιντερ το
ιτ. Ηοωεϖερ ουρ ποιντερ ισ σιmπλψ α ΥΡΙ (ασ ιν τηε ΧΠΣ θυαλιφιερ
εξτενσιον ιν τηε ΠΚΙΞ προφιλε) ωηερεασ τηε Ξ.500 ποιντερ ισ α
ΓενεραλΝαmε ανδ αν οπτιοναλ ηαση. Αρε τηεσε χηανγεσ σενσιβλε ανδ
αχχεπταβλε?
ιιι.
Wε ηαϖε αδδεδ α mατχηινγ ρυλε το τηε χερτιφιχατεΠολιχψ αττριβυτε.
Νο mατχηινγ ρυλε ισ δεφινεδ ιν Ξ.509, σο ωε ηαϖε ρεπορτεδ τηισ ασ
α δεφεχτ. Σηουλδ ωε στιχκ ωιτη τηε Ξ.509 σψνταξ ορ χρεατε τωο
αλτερνατιϖε αττριβυτεσ (α ποιντερ ανδ α πολιχψ) ασ ιν τηε ΧΠΣ
χασε.
ιϖ.
Wε ηαϖε mαδε τηε mατχηινγ ρυλε φορ συππορτεδΑλγοριτηmσ ασ τηε
οβϕεχτΙδεντιφιερΦιρστΧοmπονεντΜατχη. ΡΦΧ2256 διδ νοτ σπεχιφψ ανψ
mατχηινγ ρυλε ανδ Ξ.509(2001) σπεχιφιεσ α mορε χοmπλεξ mατχηινγ
ρυλε. Σηουλδ ωε αλιγν ωιτη Ξ.509 ορ νοτ?
15. Ταβλε οφ Χοντεντσ
1. Ιντροδυχτιον 1
2. Συβσχηεmα Πυβλισηινγ
2
3. ΠΚΙ Αττριβυτεσ ανδ Σψνταξεσ 2
3.1 υσερΧερτιφιχατε Αττριβυτε 2
3.2 χΑΧερτιφιχατε Αττριβυτε
2
3.3 Χερτιφιχατε Σψνταξ
2
3.4 αυτηοριτψΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε 3
3.5 χερτιφιχατεΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε

3

3.6 δελταΡεϖοχατιονΛιστ Αττριβυτε
3
3.7 Χερτιφιχατε Λιστ Σψνταξ
3
3.8 χροσσΧερτιφιχατεΠαιρ Αττριβυτε
4
3.9
Χερτιφιχατε Παιρ Σψνταξ
4
3.10
ΠΚΙ Πατη Αττριβυτε
4
3.11 ΠΚΙ Πατη Σψνταξ 5
3.12 ΧΠΣ Αττριβυτε
5
3.13 ΧΠΣ Ποιντερ Αττριβυτε
5
3.14 Χερτιφιχατε Πολιχψ Αττριβυτε
5
3.15 Χερτιφιχατε Πολιχψ Σψνταξ 5
3.16 Χερτιφιχατε Πολιχψ Ποιντερ Αττριβυτε
6
3.17 Συππορτεδ Αλγοριτηmσ Αττριβυτε 6
3.18 Συππορτεδ Αλγοριτηm Σψνταξ
6
4. Πυβλιχ Κεψ Χερτιφιχατε Ματχηινγ Ρυλεσ ανδ Ασσερτιον Σψνταξεσ
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7
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14
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