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RESUMO

Os equipamentos que integram as modernas redes de computadores, tendo em vista sua especificidade, 
são de diferentes fornecedores. Esta situação faz com que coexistam nas redes diferentes propostas e 
padrões  de  mercado.  Além  disto,  em  instituições  de  grande  porte  é  relativamente  comum  estarem 
interligadas até mesmo diferentes tecnologias de redes.



Para gerenciar satisfatoriamente os recursos e serviços deste ambiente heterogêneo se faz indispensável 
contar com recursos de software específicos para tal função. Esta realidade criou um mercado potencial 
que  estimulou  grandes  fornecedores  a  disponibilizarem comercialmente  "plataformas  de  gerência  de 
rede". 

O uso de um padrão de gerência  baseado em um protocolo aberto  como o SNMP (Simple Network 
Management Protocol), é uma solução técnica que também agrega recursos para estudos e pesquisas.

Em função disto, o tema central deste trabalho é o estudo do gerenciamento de redes de computadores 
baseado em SNMP. Além de pressupostos  genéricos  da  área de  gerenciamento,  são apresentados  os 
resultados obtidos após a instalação de uma plataforma SNMP com seus recursos acessados através de 
uma interface Web. Esta interface foi  projetada para a rede corporativa de computadores da Unimed 
Uberlândia.

Introdução

O tema central deste trabalho é o estudo do gerenciamento de redes de computadores baseado em SNMP (
Simple Network Management Protocol). São discutidos pressupostos genéricos da área de gerenciamento, 
bem como é escolhida e instalada uma plataforma SNMP e disponibilizado acesso aos seus recursos 
através de uma interface Web projetada para a Rede Unimed.

1.2 Motivação

Os equipamentos que integram as modernas redes de computadores, tendo em vista sua especificidade, 
são de diferentes fornecedores. Esta situação faz com que coexistam nas redes diferentes propostas e 
padrões  de  mercado.  Além  disto,  em  instituições  de  grande  porte  é  relativamente  comum  estarem 
interligadas até mesmo diferentes tecnologias de redes.

Para gerenciar satisfatoriamente os recursos e serviços deste ambiente heterogêneo se faz indispensável 
contar com recursos de software específicos para tal função. Esta realidade criou um mercado potencial 
que  estimulou  grandes  fornecedores  a  disponibilizarem comercialmente  "plataformas  de  gerência  de 
rede".  Dentre  as  plataformas  disponíveis  destacam-se:  HP  OpenView,  SunNet Manager,  IBM 
SystemView/NetView, DEC Polycenter, DEC Msu e Cableton Spectrum.

A preocupação com o gerenciamento de redes não é recente. Aspectos como segurança, identificação de 
problemas, monitoramento remoto de equipamentos servidores, etc., vem estimulando há algum tempo 
pesquisas e investimentos. 

O uso de um padrão de gerência baseado em um protocolo aberto como o SNMP, é uma solução técnica 
que também agrega recursos para estudos e pesquisas.

A Unimed Uberlandia está com a sua rede corporativa de computadores em plena expansão. Atualmente 
já contempla interconexões de diversas tecnologias (fibra óptica, comunicação por modem, etc.) bem 
como  equipamentos  para  diferentes  funções  (roteadores,  centrais  de  conexão,  estações  servidoras  e 
clientes, etc.).  Assim, a motivação para este trabalho se materializa em duas metas: uma primeira de 
propor uma política de gerência baseada em SNMP que atenda as necessidades do Centro de Informática 
no tocante a administração de redes, e uma segunda de introduzir uma frente de trabalho para a área de 
redes de computadores da Unimed.

1.3 A Contribuição do Autor

Considerando o propósito deste primeiro trabalho na área de gerenciamento de redes 
servir como ponto de partida para trabalhos futuros, e por outro lado atender aos 
interesses da Unimed no que tange ao gerenciamento de redes, o autor concentrou 
sua atenção nos seguintes objetivos:



• estudar e sistematizar conhecimentos no tema "Gerência de Redes de Computadores 
utilizando SNMP";

• determinar as aplicações necessárias para implantação de gerência SNMP no escopo da 
Rede Unimed;

• definir a base de informações (MIB – Management Information Base) para gerência de 
equipamentos da Rede Unimed;

• instalar o pacote CMU SNMP (Carnegie Mellon University – Simple Network 
Management Protocol);

• projetar e implementar uma interface baseada em Web que ofereça acesso aos recursos de 
gerência do pacote CMU SNMP.

 

 

1.4 Organização do Trabalho

O trabalho está organizado em duas partes. 

A parte 1- O Contexto (capítulos 2, 3 e 4) apresenta e discute conceitos sobre gerenciamento de redes e 
a cerca do protocolo SNMP.

No  capítulo  2  -  Conceitos  de  Gerência  de  Redes -  são  discutidos  os  principais  aspectos  de  um 
gerenciamento de redes eficiente;

No  capítulo  3  -  Modelo  de  Gerência  Internet -  são  apresentados  os  conceitos  e  os  elementos  que 
compõem a arquitetura de gerenciamento proposta para a Internet;

No capítulo 4 - Simple Network Management Protocol – SNMP - a plataforma SNMP é analisada no que 
tange a sua organização e suas estratégias de comunicação. São feitas relações de componentes do SNMP 
com aspectos do modelo de gerenciamento OSI (Open System Interconnection).

A parte 2 – A Proposta (capítulos 5 e 6) apresenta a ferramenta de gerenciamento SNMP a ser utilizada, 
como também é definida a interface para gerência da Rede Unimed.

No capítulo 5 - O Pacote CMU SNMP - são apresentados os procedimentos de instalação e configuração e 
os recursos do pacote;

No capítulo 6 - O SNMP na Rede: a Proposta MARB - é caracterizado o ambiente alvo do gerenciamento 
e discorridos os componentes e a dinâmica da proposta MARB definida para a rede Unimed.

Finalizando,  são  apresentados  no  capítulo  7  as  conclusões  do  trabalho.  São  relacionadas  ainda,  as 
referências bibliográficas empregadas e os anexos A e B (A descrição dos grupos da MIB II e Listagem 
do programa outrequest.c, respectivamente).

 

2 Conceitos em gerência de redes

O objetivo deste capítulo é introduzir os pressupostos de uma plataforma ideal de gerenciamento de redes 
e  suas  exigências  funcionais,  potencializando  o  entendimento  de  propostas  mais  específicas, 



particularmente no caso deste trabalho, o SNMP.

As  redes  existem para  distribuir  informações.  Estas  informações  precisam ser  comunicadas  de  uma 
maneira eficiente, efetiva, e confiável. O gerenciamento de redes monitora a atividade de rede, controla as 
operações dos dispositivos, e também pode ser responsável por muitas outras tarefas relacionadas. O 
SNMP tornou-se a solução de gerência de redes mais popular em uso atualmente ([HARN97]).

O grande número e a complexidade dos dispositivos que constituem os empreendimentos em redes, bem 
como as alternativas que dispõem para se comunicarem está fazendo a tarefa de administrar os mesmos 
muito complexa. Montar uma rede e modificá-la e, quando necessário, mantê-la sob controle se tornaram 
verdadeiros  desafios.  O  gerenciamento  de  redes,  em  função  disto,  deve  ser  visto  como  uma  parte 
essencial de qualquer rede da atualidade ([SOAR95]).

Duas causas principais têm tornado árduo o trabalho de isolamento e teste de problemas em redes de 
computadores segundo [TARO93]:

• diversidade dos níveis do pessoal envolvido: técnicos, gerentes e engenheiros;

• diversidade nas formas de controle e monitoração: produtos cada vez mais complexos, 
cada fornecedor oferecendo ferramentas próprias de controle e monitoração.

Embora pareça óbvio de que gerência precise ser uma parte essencial das redes de hoje, vários fatores 
contribuem para que as mesmas não tenham procedimentos de gerenciamento efetivamente implantados.

Os  seguintes  fatores  são  principais  exemplos  do  porquê  muitas  redes  ainda  atualmente  não  são 
gerenciadas:

• as redes atuais são freqüentemente uma coleção heterogênea de hardware de diferentes 
fabricantes, bem como softwares que devem ser configurados para operar junto. Cada 
fabricante normalmente oferece suas próprias ferramentas de gerência de rede.

• a rede pode ser composta por várias gerações de tecnologias. A tecnologia mais nova 
freqüentemente tem que coexistir com sistemas já instalados.

• o processamento distribuído e a proeminência do modelo cliente/servidor mudou o modelo 
de gerência de rede que precisa ser adaptado a esta nova infra-estrutura.

• as redes atuais são empreendimentos de WANs (Wide Area Network) e LANs (Local Area 
Network) que aumentaram muito em tamanho, complexidade e escala. O que exige 
proporcionais investimentos em gerenciamento afim de serem razoavelmente 
administradas.

• gerenciamento de redes é um fator de custo, cujo retorno se potencializa a médio e longo 
prazo.

• atividades adicionais relacionadas ao gerenciamento de redes, como projeto e planejamento 
da capacidade da rede, política de gerência, gerência de sistemas e de serviços, entre outras 
atividades, não são feitas corretamente ou feitas com ferramentas proprietárias.

Uma plataforma de gerenciamento de redes viável deve endereçar e solucionar estas questões dentro dos 
limites de funcionalidade e custo. A plataforma deve poder evoluir para resolver assuntos atuais e futuros 
que surgirão com a gerência. Deste modo, toda plataforma de gerência de redes é um compromisso entre 
a funcionalidade que proporciona versus os custos associados ao seu empreendimento ([HARN97]).

As atividades básicas do gerenciamento de redes consistem na detecção e correção de falhas em um 
tempo  mínimo  e  no  estabelecimento  de  procedimentos  para  a  previsão  de  problemas  futuros.  Por 



exemplo, é possível tomar medidas que evitem o colapso da rede, como a reconfiguração das rotas ou a 
troca do roteador por um modelo mais adequado, através da monitoração de linhas cujo tráfego esteja 
aumentando ou pela observação de quais roteadores estejam se sobrecarregando.

Dentre  as  características  desejáveis  em  uma  plataforma  de  gerenciamento  de  redes  destacam-se 
([HARN97]):

• deve ser aberta e baseada em um padrão de forma que se possa trabalhar com diferentes 
tipos de equipamentos de fabricantes diferentes;

• deve equilibrar hardwares novos e existentes e as respectivas tecnologias de software;

• deve ser flexível a ponto de vir a trabalhar com novos paradigmas de rede que estão sendo 
implementados;

• deve equilibrar custo com o desempenho e garantir flexibilidade, disponibilidade e os 
necessários controles que são requeridos para operações de rede;

• quando necessário, a plataforma de gerenciamento deve tratar adequadamente assuntos de 
segurança;

• a plataforma deve acomodar novas tecnologias de rede. LANs estão sendo trocadas e 
virtualizadas. Suas velocidades estão aumentando em graus de magnitude. Serviços WAN 
como Frame Relay, SMDS (Switched Multimegabit Data Service), e ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) estão sendo amplamente implementados. Também devem ser consideradas 
outras tecnologias novas, como por exemplo as redes wireless.

• a plataforma deve incorporar novas tecnologias: novos processadores e arquiteturas, novos 
avanços em software, a World Wide Web e gerência baseado em Web, armazenamento de 
dados distribuído e objetos, engenharia do conhecimento e sistemas especialistas, 
processamento paralelo e assim por diante.

• o gerenciamento de redes precisa prever e auxiliar atividades periféricas como gerência de 
sistemas e de serviços constante, planejamento e previsão da capacidade da rede, e outros.

Existe hoje, em gerenciamento de redes, uma disparidade entre as características desejáveis anteriormente 
citadas e o que está implementado. 

2.1 O Que é Gerenciamento de Redes

A área de gerenciamento está rapidamente expandindo no sentido de incluir o gerenciamento de outros 
serviços até o presente não considerados como parte da gerência de redes. Dentre estes destacam-se:

• gerenciamento de sistemas: o gerenciamento de computadores pessoais e seus 
componentes;

• gerenciamento de serviços: os provedores de serviço de rede e seus equipamentos de 
gerência;

• gerenciamento de aplicação: o gerenciamento de aplicações do usuário;

• gerenciamento de recursos diversos incluindo bancos de dados, dispositivos de 
armazenamento, dispositivos eletrônicos domésticos, correio eletrônico e outros.

A  eficiência  na  realização  destas  tarefas  está  diretamente  ligada  a  presença  de  ferramentas  que  as 



automatizem e de pessoal qualificado. Atualmente existem no mercado diversos tipos de ferramentas que 
auxiliam o administrador nas atividades de gerenciamento. Estas ferramentas podem ser divididas em 
quatro categorias, como descreve [ODA94]:

• ferramentas de nível físico, que detectam problemas em termos de cabos e conexões de 
hardware;

• monitores de rede, que se conectam as redes monitorando o tráfego;

• analisadores de rede, que auxiliam no rastreamento e correção de problemas encontrados 
nas redes;

• sistemas de gerenciamento de redes, os quais permitem a monitoração e controle de uma 
rede inteira a partir de um ponto central.

Deste  modo,  a  definição  do  que  foi  inicialmente  considerado  gerenciamento  de  redes  foi  esticada 
"horizontalmente" para incluir estes novos tipos de gerência.

Por sua vez, o gerenciamento de redes também está evoluindo na direção "vertical". Como o que está 
sendo administrado está se expandindo em muitas direções novas, a definição de gerenciamento está ela 
própria  aumentando.  A primeira  geração de plataformas de gerenciamento redes tinha  o objetivo de 
monitorar  os  dispositivos  principais  da  rede  e  um conjunto  de  estatísticas  de  operações.  O uso  dos 
comandos de gerenciamento de redes para controlar os dispositivos era muito limitado, principalmente 
devido à falta de segurança e as limitações gerais de como os controles haviam sido implementados. A 
visão do usuário era freqüentemente uma interface de linha de comando dotada de recursos mínimos 
([HARN97]).

Hoje os usuários interagem com consoles de gerência que usam interfaces gráficas para apresentar visões 
diferentes da rede. Ferramentas de gerência e aplicações selecionam informações úteis de vastos dados de 
gerência.  Os  resultados  são  armazenados  em vários  bancos  de  dados  para  análise  posterior.  Muitas 
aplicações  usam  técnicas  de  software avançadas  para  tornar  a  informação  mais  clara  e  concisa.  A 
interpretação da informação de gerência permite a análise de problemas da rede mais diretamente.

Muitas novas funcionalidades também estão sendo adicionadas. As gerações atuais de ferramentas estão 
investindo em segurança e configuração remota, administração geral, aumento na eficiência em operações 
do protocolo, comunicações de gerente-para-gerente, suporte aos dispositivos de cache e a plataformas 
não convencionais, além de muitos outros aspectos.

A FIG. 2.1 mostra como o gerenciamento de redes cresceu desde sua definição original: definição de 
primeira geração, onde está hoje, e o que se espera no futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 2.1 - Evolução do Gerenciamento de Redes [HARN 97]

Como então, esta evolução na proposta de gerenciamento de redes pode ser conduzida? O crescimento 
tecnológico incessante, a existência de múltiplos fornecedores, a necessidade de expandir a sinergia da 
pesquisa acadêmica internacional dentre outros fatores, conduzem para soluções de gerenciamento de 
redes baseadas em padrões abertos.

2.2 O Gerenciamento de Redes Baseado em Padrões Abertos

Uma plataforma de gerenciamento de redes que é aberta e baseada em padrões tem muitos benefícios.

Sistemas abertos podem ser analisados, testados e ampliados de uma maneira que não é possível com 
sistemas fechados, ou proprietários. O principal benefício de usar sistemas abertos é que os mesmos 
possibilitam a aquisição do hardware necessário e componentes de software de fabricantes diferentes para 
a melhor solução. Existe um alto grau de probabilidade que estes sistemas integrados e baseados em 
padrões venham a interoperar satisfatoriamente. Um benefício adicional é o fato de que o software pode 
ser portado com mudanças mínimas, além de estimular a competição em relação a custo e funcionalidade 
o usuário não se torna limitado a uma linha de produtos ou fabricante em particular.

Para  que  sistemas de  computação  de  muitos  fabricantes  diferentes  trabalhem juntos,  eles  devem ser 
baseados em regras bem estabelecidas e fundamentadas em padrões. Duas importantes tecnologias de 
gerenciamento de redes baseadas em padrões estão em uso hoje:  o SNMP e o protocolo baseado no 
modelo OSI, denominado CMIP (Common Management Information Protocol).

Embora os acrônimos façam alusão aos próprios protocolos - o conjunto de regras para comunicação 
entre dispositivos - a plataforma de gerenciamento também é responsável por vários outros aspectos, 
dentre estes:

• definição das operações do protocolo;

• administração;

• segurança;

• regras de como a informação de gerência é estruturada;

• a lista de variáveis administradas.

Note que a plataforma OSI também se refere aos serviços definidos e ao protocolo empregado: o CMIS 
(Common Management Information Service) e o CMIP, respectivamente. Embora uma discussão mais 
detalhada a respeito do CMIP esteja além do âmbito deste texto, ele será introduzido no item 4.6 em 
breve comparação com o SNMP.

Antes  de  serem detalhados  os  particulares  de  qualquer  plataforma,  é  necessário  que  se  estabeleçam 
exigências gerais de gerenciamento. Estas exigências incluem uma análise da arquitetura de gerência de 
rede  e  seu  ambiente.  As  exigências  funcionais  -  falha,  configuração,  contabilização,  desempenho  e 
segurança - devem ser apresentadas e elaboradas. Também, as exigências de gerenciamento de redes não 
estariam completas sem uma discussão de terminologia e modelos.

Dentre estes tópicos dois são essenciais para o entendimento da definição de gerenciamento de redes:

• arquitetura do gerenciamento de redes;

• aspectos funcionais do gerenciamento de redes.



Depois de se entender o modelo ideal e os aspectos funcionais de uma plataforma de gerenciamento de 
redes, a solução oferecida por uma plataforma como SNMP torna-se mais compreensível.

2.3 Arquitetura Genérica de Gerenciamento de Redes

Uma arquitetura de gerenciamento de redes generalizada tem três propósitos principais:

1. mostrar a estrutura global do sistema de gerência de rede;

2. apresentar cada componente individual dentro do sistema;

3. exibir os relacionamentos entre estes componentes.

2.3.1 O Modelo de Referência gerente/agente para o Gerenciamento de Redes

Cada rede de comunicações é um arranjo complexo de computadores, conexões, sistemas de software e 
protocolos. Como estas redes podem ser conectadas para formar uma rede ainda mais complexa, deve ser 
apoiado  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de  gerenciamento  utilizando  técnicas  que  permitam  os 
componentes serem modelados de um modo lógico e que permitam também manter uma plataforma para 
tratar todas as complexidades físicas envolvidas ([HARN97]).

O primeiro modelo apresentado,  como mostra  a  FIG. 2.2,  é  a  visão de alto nível  de um sistema de 
gerenciamento  de  redes  para  o  paradigma gerente/agente.  A  mesma apresenta  a  estrutura  global  do 
sistema, assim como também os componentes individuais e as suas relações com outros.

 

FIGURA 2.2 - Modelo de Arquitetura de Gerência de Redes [HARN 97]

Este  modelo  descreve  dois  dispositivos  de  rede,  um Sistema  de  Gerenciamento  de  Redes  (NMS  – 
Network Management System) e um agente. O NMS e o agente se comunicam no nível peer-to-peer via 
um protocolo de Gerenciamento de Redes (NM – Network Management).

Este modelo de arquitetura aplica-se ao SNMP, que usa o paradigma de NMS/agente para trocas com o 
protocolo NM. Os dispositivos de rede que compreendem SNMP usam principalmente o conjunto de 
protocolos  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  para  serviços  de  aplicações  e 
protocolos de interconexão (internetwork) de redes para comunicações fim-a-fim. O NMS e o agente são 
ambos exemplos de entidades a nível de aplicação.

Este modelo é um ponto de partida para explicar o gerenciamento de redes em geral, e o SNMP em 
particular.

 

2.3.2 Modelos de Comunicação para Interconexões de Redes

Para qualquer sistema de gerenciamento de redes estar  efetivo,  ele deve poder operar sobre o maior 
número de sub-redes e dispositivos. Para um complexo de redes possibilitar comunicações entre todos os 
seus segmentos, ele deve suportar protocolos comuns e interoperáveis que utilizem a troca de dados.

O Modelo de Referência OSI é usado para a explicação de como sistemas abertos se comunicam através 
da rede e como redes heterogêneas podem efetivar comunicações entre si.

O modelo foi padronizado pela ISO (International Standards Organization) em 1978 e aprovado como 



um padrão em 1983 (OSI diretriz IS#7498). Ele define a comunicação em termos de sete camadas. Essas 
camadas são processos implementados através de  hardware ou de  software que se comunicam com o 
processo parceiro (correspondente) na mesma camada de outra máquina ([TANE95]). 

Os  processos  parceiros  utilizam  os  protocolos,  que  são  regras  e  convenções,  para  estabelecer  a 
conversação entre as camadas de mesmo nível em sistemas remotos.  A passagem dos dados de uma 
camada  para  a  outra  acontece  verticalmente,  embora  deva  parecer  horizontalmente.  Os  dados  são 
enviados para a camada imediatamente abaixo até atingir a camada inferior onde ocorre a transmissão de 
fato. Na outra máquina a mensagem se propaga para cima até chegar ao receptor entre cada par camadas 
adjacentes há uma interface. A interface define quais primitivas e serviços a camada inferior oferece a 
camada superior, sendo, portanto, o limite entre as duas camadas. A TAB. 2.1 apresenta as camadas do 
modelo.

 

TABELA 2.1 - Camadas do Modelo OSI [SOAR 95]

7. Aplicação provê serviços de usuários

6. Apresentação provê transformação de dados

5. Sessão provê controle para aplicações

4. Transporte provê comunicações confiáveis fim-a-fim 

3. Rede provê conexões com redes

2. Ligação de Dados provê transferência de dados confiável sobre a ligação física

1. Físico provê transmissão confiável de bits sobre a mídia

O modelo OSI pode ser subdividido em duas camadas principais: Serviços Fim-a-Fim (camadas 1,2,3) e 
Serviços de Aplicação (camadas 5,6,7). A camada 4, camada de Transporte, facilita a transição entre os 
dois serviços. Esta relação aparece na FIG. 2.3.

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 - Modelo dos serviços dos dispositivos de rede [SOAR 95]

A camada mais baixa, Serviços Fim-a-Fim, enfoca a transmissão de dados entre sistemas através da rede. 



A camada superior, Serviços de Aplicação, enfoca as necessidades do usuário e de todas as aplicações 
envolvidas. O Serviço da camada de Transporte e sua interface separam estes dois tipos de serviços. O 
seu propósito principal é proteger os serviços de aplicação dos detalhes dos serviços Fim-a-Fim.

Os vários dispositivos que são conectados em uma rede são caracterizados pelo nível dos serviços de 
comunicação que cada um pode suportar. O Modelo de Referência OSI fornece um padrão para comparar 
estes dispositivos. Quando um dispositivo conectado pode comunicar com o NMS suportando o protocolo 
apropriado e tem um agente, ele se torna uma entidade gerenciada.

Os tipos de entidades gerenciadas podem ser divididos em duas grandes categorias:

• dispositivos de rede gerenciados: dispositivos que funcionam para servir a rede;

• hosts gerenciados: dispositivos que servem o usuário final

Os dispositivos de rede operam em camadas diferentes do modelo OSI. A FIG. 2.4 apresenta alguns 
dispositivos de rede mais comuns, quais sejam ([TANE95]):

• repeaters

• bridges

• routers

• gateways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4 - Dispositivos de Rede [TANE 95]

Repeaters, ou repetidores, são dispositivos de baixo nível (e baixo custo) que têm a função de amplificar 
os sinais elétricos de um segmento de rede para outro, apenas copiando os bits de um segmento para 
outro. Como eles são dispositivos de nível 1, eles só podem ser usados na interligação de redes de mesmo 
tipo,  isto  é,  que  usem os  mesmos  protocolos  nos  níveis  superiores.  Pode-se,  por  exemplo,  usar  um 
repetidor para interligar dois segmentos Ethernet, mas não se pode usar um repetidor para ligar uma LAN 
Ethernet a outra Token Ring. Logicamente, os dois segmentos ligados por um repetidor continuam sendo 
uma só rede.

Os repetidores atuam de forma bidirecional, regenerando os sinais elétricos em ambos os sentidos. Alguns 
repetidores, além de regenerar o sinal, permitem a conexão de segmentos de cabos diferentes entre si. 



Assim, pode-se, por exemplo, ligar um segmento de cabo coaxial fino (10Base2) a um segmento de fibra 
ótica 10BaseFL.

Bridges são dispositivos de interconexão que atuam a nível da camada de enlace do modelo OSI. Assim 
uma bridge permite mais do que interconectar dois segmentos de rede de mesmo tipo. Com uma bridge 
pode-se ligar duas redes independentes local ou remotamente formando uma única rede lógica, sem, no 
entanto, misturar o tráfego interno de ambas.

As bridges são usadas para juntar redes departamentais em uma rede corporativa ou para particionar uma 
grande rede em múltiplas sub-redes de forma a segmentar o tráfego global. As  bridges mais comuns 
interligam redes de mesmo tipo. É permitido, porém observando certas restrições, interligar LANs com 
diferentes protocolos MAC (Medium Access Control) através de bridges especiais.

Como as  bridges funcionam na camada de enlace, ela não entra no mérito do conteúdo dos quadros e 
muito menos dos pacotes. Elas apenas mantêm uma lista de endereços MAC das estações conectadas em 
cada uma das redes que interliga. Em cada sub-rede, a bridge só copia aqueles quadros cujos endereços 
estejam contidos nas listas das outras sub-redes, encaminhando-os a seguir para a sub-rede apropriada.

Os motivos para o uso de bridges são: compatibilização de LANs departamentais, dispersão geográfica, 
balanceamento de tráfego, aumento da confiabilidade, segurança, entre outros.

Routers, ou roteadores, realizam a compatibilização das redes ao nível da camada de rede do modelo OSI. 
Podem, assim, interligar redes locais à redes de longa distância. Os roteadores podem ser usados para 
interligar redes distintas, fazendo a conversão de protocolos em todos os níveis inferiores do modelo. 
Assim, é possível ligar uma rede Unix TCP/IP a uma rede Novell com IPX.

Diferentes roteadores suportam diferentes protocolos. Deve-se ter o cuidado de selecionar um roteador 
que suporte o protocolo das LANs que se quer interligar. 

O roteador apresenta como vantagem sobre as bridges o fato de que o roteamento é feito de maneira mais 
otimizada. Além disso, o roteador mantém dados atualizados sobre as condições de congestionamento e 
atraso na rede, podendo selecionar a melhor rota em bases dinâmicas. Uma segunda vantagem é a de que 
o roteador permite um nível mais sofisticado de controle e gerenciamento das interconexões de rede que 
realiza.

Por  outro lado,  por  realizar  um maior  processamento,  a  vazão  (número  de  quadros  processados por 
segundo) de um roteador será sempre menor do que a de uma bridge, para um mesmo custo de hardware.

Um gateway é um dispositivo independente de protocolo e de rede que opera na última camada, a camada 
de Aplicação, do modelo OSI. Um gateway é um sistema de computação complexo que pode fazer todo 
tipo  de  conversões  e  negociações  de  protocolos.  Os  tipos  mais  comuns  de  gateways incluem OSI, 
DECnet, AppleTalk, SNA-to-TCP/IP, e outros.

Um computador  host, ou simplesmente  host, é o último consumidor de serviços de comunicação. Um 
host  geralmente  executa  programas  de  aplicação  em nome do(s)  usuário(s),  empregando serviços  de 
comunicação de rede e/ou Internet no suporte das suas funções.

Os  equipamentos  mais  utilizados  como  hosts incluem  mainframes,  minicomputadores, 
microcomputadores,  servidores de vários tipos (arquivos,  comunicações,  impressão,  banco de dados), 
impressoras de rede, e assim sucessivamente. Hosts tipicamente implementam o nível de aplicação. Por 
sua vez o usuário, via de regra, interage com os  hosts através dos serviços de comunicação da rede, 
utilizando para tal dispositivos específicos para o seu atendimento.

Vários  outros  dispositivos  não  se  ajustam em nenhuma das  duas  categorias  acima,  mas  podem ser 
administrados,  tais  como  dispositivos  dedicados  a  monitorar  várias  redes,  fornecedores  de  energia 
ininterruptos  (UPS)  e  muitos  outros  de  propósitos  diversos.  Um  dos  primeiros  dispositivos  não 



convencionais que foi administrado em uma rede por SNMP foi uma torradeira ([HARN97]).

O conjunto de protocolos TCP/IP é o principal conjunto de protocolos usado para comunicações entre 
redes. O TCP/IP na verdade antecede o Modelo de Referência OSI e foi originalmente desenvolvido pela 
ARPANET no início dos anos 80. Com a padronização introduzida pela ARPANET todos os sistemas de 
computação que desejassem integrar-se a esta rede deveriam falar TCP/IP. Apesar da disponibilidade 
atual de outros protocolos, o uso do TCP/IP ainda está crescendo, interligando um número cada vez maior 
de dispositivos.

Embora qualquer arquitetura de rede exija a inclusão de serviços para comunicações, o conjunto TCP/IP 
foi projetado expressamente com comunicações entre redes em mente. Quatro razões para este fato são:

• independência de tecnologia de rede;

• inter-conexão universal;

• reconhecimentos fim-a-fim;

• protocolos de aplicação padrão.

O TCP/IP é baseado no conceito de enviar pacotes, chamados datagramas, que ajudam o protocolo a ser 
independente  de  qualquer  proposta  proprietária,  um único  fabricante  de  hardware ou  plataforma  de 
software. O mesmo ainda permite que qualquer usuário ou dispositivo comunique-se com qualquer outro 
usuário conhecido ou dispositivo de uma maneira confiável.

O modelo TCP/IP, embora oferecendo funcionalidade semelhante a do modelo de sete camadas OSI, é 
representado em uma forma mais condensada usando um modelo de quatro camadas como mostrado na 
TAB. 2.2.

 

TABELA 2.2 - O Modelo de Referência de quatro camadas TCP/IP [SOAR 95]

4. Processo Provê serviços de aplicação para o usuário

3. Host-to-host provê troca de dados confiável entre sistemas

2. Internet provê troca de dados de dispositivo para dispositivo

1. Acesso de rede provê troca de dados confiável do host para rede

A Camada de Acesso de Rede é a camada mais íntima à rede física. Ela recebe e entrega pacotes entre a 
camada Internet e a rede propriamente dita. Esta camada foi desenvolvida para praticamente todo tipo de 
rede disponível, incluindo redes locais, metropolitanas e redes de longa distância.

O principal componente da camada Internet é o IP (Internet Protocol). Esta camada fornece um serviço 
de entrega utilizando um esquema de endereçamento global que é independente da camada de acesso 
inferior da rede. O IP é um protocolo de datagramas de rede que não garante entrega fim-a-fim. Suas 
características  incluem a  habilidade  para  especificar  o  tipo  de  serviço,  o  endereçamento  da  camada 
Internet,  fragmentação  e  recomposição  de  pacotes,  verificação  de  erros  e  alguma  segurança.  Outro 
protocolo importante incluído na camada Internet é o ICMP (Internetwork Control Menssage Protocol) 
criado para reportar erros e congestionamentos. 



A camada Host-to-Host oferece o serviço de transporte necessário para permitir que um host comunique-
se com outro. Dois protocolos de transporte são utilizados: o TCP (Transport Control Protocol) e o UDP 
(User Datagram Protocol). O TCP é um serviço orientado a conexão que provê confiabilidade fim-a-fim, 
seqüencialização ,  verificação de erros e controle de fluxo. O UDP é um serviço de datagramas não 
confiável e sem conexão. O UDP é o serviço de transporte utilizado pelo SNMP.

A camada de Processo é a camada de aplicação que fornece serviços para o usuário e também uma 
variedade de funções comuns do sistema. Aplicações comuns TCP/IP incluem o programa de terminal 
Telnet, o programa de transferência de arquivos FTP (File Transfer Protocol) e o programa de correio 
eletrônico  SMTP (Simple  Mail  Transfer  Protocol),  entre  outros.  Os  processos  SNMP residem nesta 
camada.

Cada uma dessas  quatro  camadas  são  implementadas  com a  cooperação de  muitos  protocolos.  Hoje 
dezenas  de  protocolos  constituem o  conjunto completo de  protocolos  TCP/IP.  A FIG.  2.5  apresenta 
alguns dos principais  protocolos TCP/IP e como eles ajustam ao modelo TCP/IP.  Os protocolos em 
negrito são de interesse particular ao SNMP. O ARP (Address Resolution Protocol) e o RARP (Reverse 
Address resolution Protocol) podem lidar com a camada de acesso de rede e o mapeamento de endereços 
da camada Internet.

SNMP TELNET FTP Outras aplicações

UDP TCP

IP (com ICMP) ARP RARP Protocolos Gateway

Protocolos LAN Protocolos WAN Protocolos MAN

FIGURA 2.5 - Protocolos TCP/IP [SOAR 95]

 

A FIG. 2.6 compara o modelo TCP/IP com o modelo OSI.
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FIGURA 2.6 - Comparação entre os modelos OSI e TCP [SOAR 95]

2.3.3 Exigências para Interconexão de Redes

É  preciso  que  se  esclareçam  as  exigências  para  interconexão  de  redes  antes  de  ponderar  sobre  as 
exigências funcionais para o gerenciamento de redes ([HARN97]).

1. Para que a interligação de redes seja possível, todas as redes que incluem o complexo 
devem estar conectadas de tal modo que a comunicação efetiva entre dois pontos quaisquer 
seja permitida.

2. Deve-se poder rotear e entregar dados entre processos executando em computadores 
diferentes nas redes conectadas.

3. A proposta de interconexão deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de redes e fornecer 
serviços de uma maneira transparente. Serviços de contabilização, diretórios, correio 
eletrônico, entre outros, devem ser suportados globalmente.

Diferenças  entre  as  várias  redes  podem  causar  problemas.  Algumas  diferenças  que  devem  ser 
consideradas são as seguintes:

• redes têm diferentes esquemas de endereçamento, particularmente o tamanho e formato do 
endereço;

• os tamanhos máximo e mínimo dos pacotes suportados nas redes interconectadas variam. É 
exigido que os processos de fragmentação e recomposição dos pacotes que atravessam a 
rede administrem esta variação;

• os protocolos usados nas camadas mais baixas variam, fazendo os processos de acesso à 
rede diferentes;

• redes diferentes usam diferentes valores de time-out, que apresentam problemas se não são 
reconhecidos no recebimento. Valores de time-out altos para comunicações entre redes é 
sempre desejável devido ao tempo maior tempo requerido para a "viagem" fim-a-fim. Em 
um serviço baseado em conexão, time-outs prematuros, antes que um reconhecimento 
possa ser recebido, causa retransmissão desnecessária e desperdício da banda passante dos 
canais que formam a rede;

• redes interconectadas devem ter um esquema global para informação e recuperação de 
erros, assim como mecanismos para registrar informações de estado e desempenho;

• o roteamento em uma rede interconectada deve ser robusto o suficiente para lidar com o 
tráfego roteado entre as várias redes;

• redes interconectadas devem ter acesso confiável por parte dos usuários e facilidades de 
controle.

2.4 Aspectos Funcionais do Gerenciamento de Redes

Os aspectos funcionais para o gerenciamento de redes foram alvo de muita análise, particularmente no 
que diz respeito ao modelo OSI. O resultado desta análise foi a subdivisão dos mesmos em cinco áreas 
principais ([HARN97]).



Estas cinco áreas são, via de regra, utilizadas na modelagem do gerenciamento e implementação de redes, 
assim elas se referem freqüentemente pelo acrônimo FCAPS. Vide FIG. 2.7.
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FIGURA 2.7 – FCAPS [HARN 97]

Quando são definidas características desejáveis para inclusão em sistemas de gerência de rede,  estas 
características  normalmente  são  mapeadas  em uma ou  mais  categorias  de  gerência  das  FCAPS por 
projetistas  de  gerência  de  redes.  FCAPS é  visto  como um conjunto  de  comandos  de  alto  nível  em 
implementações de estações de gerenciamento de redes. Aplicações de gerenciamento de redes também 
são categorizadas em um ou mais destes tipos.

 

 

 

A FIG. 2.8 descreve as inter-relações entre as áreas funcionais FCAPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8 - Inter-relação entre Categorias de Gerenciamento [HARN 97]

Até mesmo o esquema de gerenciamento de redes mais rudimentar deve incluir gerência de falhas e 
configuração  ([HARN97]).  Gerenciamento  de  contabilização,  desempenho  e  segurança  são  adições 
opcionais em alguns ambientes, mas certamente necessários para uma implementação de gerenciamento 
completa. 

Alguns tópicos secundários de gerenciamento de redes não estão perfeitamente ajustados em nenhuma 
destas cinco categorias principais. Tais tópicos incluem:



• capacidades de reorganização da rede;

• um repositório central ou distribuído contendo estatísticas e informações;

• características de controle remoto;

• disponibilidade de interfaces gráficas para o usuário;

• independência de um processador central (mainframe);

• existência de bancos de dados locais disponíveis para propósitos diversos.

Discutir estas outras áreas é certamente importante. Em última instância, podem ser adicionados a uma ou 
mais das categorias FCAPS ou vistas como detalhes de implementação.

FCAPS foi desenvolvido para a arquitetura de gerenciamento OSI. Entretanto, também apresenta-se como 
um ótimo modelo para as outras plataformas de gerência como SNMP.

A analise mais detalhada dos particulares de cada categoria é relevante para o gerenciamento estratégico 
das redes.

2.4.1 Gerenciamento de Falhas

Gerenciamento de falhas (FM -  Fault Management) detecta, localiza e corrige problemas no  hardware 
e/ou  software de rede.  Ele determina,  e normalmente registra,  que uma falha ocorreu,  determina sua 
localização e então tenta repará-la.

O ponto central para a definição de gerenciamento de falhas é o conceito assumido para "falha". Falhas 
são diferentes de erros. Uma falha é uma condição anormal que requer atenção (ou ação) de reparar. Uma 
falha normalmente é indicada pelo fracasso de uma operação ou pela ocorrência de erros repetitivos. 
Certos erros (por exemplo, erros de CRC em linhas de comunicação), podem acontecer ocasionalmente e 
não são considerados falhas.

O  FM  deve  ser  capaz  de  "ver"  os  dispositivos  de  rede  individualmente  para  determinar  se  estão 
trabalhando corretamente. Uma decorrência desta possibilidade de individualização está na habilidade 
para isolar, corrigir e tentar consertar qualquer falha que possa ser descoberta. Falhas são freqüentemente 
catalogadas para análise posterior.

Implícito  a  determinação  de  que  um  dispositivo  de  rede  esteja  operando  corretamente,  está  o 
conhecimento das "características da falha" de cada dispositivo. Cada dispositivo deve ter um indicador 
de falhas predefinido. Estes indicadores podem ser dinamicamente alterados, tanto pelo NMS, como pelos 
dispositivos que estejam atuando como monitores de operação da rede.

O NMS também pode implementar  filtragem de  falhas,  onde  as  mesmas possam ser  priorizadas.  O 
objetivo é evitar sobrecarregar a rede com todo e qualquer tipo de mensagem de falha. A priorização das 
falhas também deve ser passível de configuração.

Rotinas de manutenção preventiva podem assegurar por longo tempo o funcionamento apropriado dos 
dispositivos da rede. Sofisticados gerenciamentos de falhas incluem a antecipação de fracassos. Isto pode 
ser  tratado  pela  programação de diagnósticos  rotineiros  executados  nos  dispositivos.  Dependendo da 
capacidade do dispositivo, estes testes podem variar desde o simples registro de que o dispositivo esteja 
operando a rigorosos conjuntos de teste de diagnóstico.

 

2.4.2 Gerenciamento de Configuração



Gerenciamento  de  Configuração (CM -  Configuration Management)  conhece  e  controla  o  estado  do 
complexo formado pelas redes de uma instituição. Isto inclui conhecer os dispositivos e a inter-relação 
dos mesmos no âmbito do complexo.

Quando discute-se CM, uma abstração útil é caracterizar os dispositivos dentro da rede como objetos que 
podem  ser  comprometidos  tanto  com  a  atividade  fim  (estações  de  trabalho,  etc.)  quanto  com  a 
constituição da rede propriamente dita (bridges, reouters, etc.).

Estes objetos tem características e/ou atributos que constituem as propriedades que o descrevem. Estas 
propriedades  por  sua  vez  formam  a  lista  de  variáveis  de  gerenciamento,  cujos  valores  podem  ser 
modificados ou examinados.

A Gerência de Configuração inclui três sub-áreas principais:

• inicialização e manutenção do estado rede;

• manutenção do estado de cada dispositivo da rede;

• monitoração do inter-relacionamento entre os objetos da rede.

O Gerenciamento de Configuração deve ser capaz de manipular a inicialização e o encerramento das 
operações da rede. Isto inclui todos os aspectos pertinentes as diversas ativações necessárias, de tal forma 
que, por  software, seja possível dar partida, reinicializar bem como desativar os diferentes dispositivos 
que compõem a rede.

Os atributos do dispositivo gerenciado incluem informações detalhadas, como o hardware e software do 
dispositivo, o nome associado a ele e seu estado operacional e administrativo. Vários valores de atributo 
são configuráveis permitindo assim, que o NMS altere o estado operacional do dispositivo da rede.

Além de conhecer cada dispositivo, o CM também deve entender e monitorar as relações entre eles, ou 
seja,  a  topologia  da  rede.  Isso  se  faz  necessário  para  entender  como  os  vários  dispositivos  estão 
interconectados. Isto é de extremo interesse quando o Gerenciamento de Falhas colabora na determinação 
de alternativas de configurações de roteamento.

O Gerenciamento de Configuração está intimamente relacionado com o Gerenciamento de Falhas. Como 
em todas as áreas de gerenciamento de redes, mecanismos de autorização são desejáveis para verificar e 
registrar qualquer mudança que tenha sido feita e quem as fez. O Gerenciamento de Configuração inclui a 
ativação  de  dispositivos  de  rede,  alteração  de  suas  configurações,  inclusive,  quando for  o  caso,  dos 
parâmetros do próprio sistema operacional dos dispositivos.

2.4.3 Gerenciamento de Contabilidade

O Gerenciamento de Contabilidade (AM -  Accounting Management) mede o uso dos recursos da rede 
utilizados por usuários e aplicações.  AM calcula  o uso através de vários algoritmos,  dependentes de 
implementação,  baseados  em  parâmetros  como  momento  e  duração  da  conexão,  tráfego  gerado  e 
identificação  do  respectivo  usuário,  os  quais  são  registrados  em  um  banco  de  dados  contábil.  O 
Gerenciamento de Contabilidade apresenta um método para o cálculo do custo de funcionamento de uma 
rede em particular ou segmento. Ele também inclui orçamento, verificação e faturamento de serviços.

Este tipo de gerenciamento é interessante quando vários grupos utilizam recursos de WANs e/ou LANs, 
possibilitando-se saber como estes são utilizados. Esta estratégia de gerenciamento permite determinar em 
que áreas se faz necessário investimentos de rede.

2.4.4 Gerenciamento de Desempenho

O Gerenciamento de Desempenho (PM -  Performance Management) trata do uso da rede. Enquanto o 



Gerenciamento  de  Configuração  controla  o  estado  da  rede,  o  Gerenciamento  de  Desempenho  visa 
determinar a qualidade do funcionamento da rede como um todo. O Gerenciamento de Desempenho 
permite  que  os  administradores  de  rede  monitorem  variáveis  chaves  da  rede,  como  capacidade  de 
processamento, tempo de resposta, e disponibilidade geral, apontando onde e como o desempenho pode 
melhorar.

Conceitualmente,  o  Gerenciamento  de  Desempenho  inclui  duas  amplas  categorias  funcionais: 
monitoração e ajuste. Enquanto a função de monitoração localiza atividades na rede, a função de ajuste 
permite  que  se  altere  certas  variáveis  para  melhorar  o  desempenho da mesma.  O Gerenciamento de 
Desempenho utiliza estes mecanismos para determinar o quanto a rede está satisfazendo as expectativas 
dos usuários, bem como o quanto dos recursos globais é utilizado.

Esta área do gerenciamento de redes deve lidar com a utilização e desempenho de cada dispositivo da 
rede, assim como o seu trabalho em conjunto.

2.4.5 Gerenciamento de Segurança

O Gerenciamento de segurança (SM - Security Management) representa o regulamento e o gerenciamento 
do  acesso aos  recursos  da  rede.  Isto  inclui  verificação  do acesso  e  privilégios  dos  usuários  visando 
descobrir e registrar ações impróprias não autorizadas.

O Gerenciamento de  Segurança é  dependente  de  implementação e  varia  de acordo  com os  tipos  de 
dispositivos  e  os  níveis  de  segurança.  Muitos  dos  mecanismos  de  segurança,  como  autenticação, 
criptografia e certificação, estão incorporados as implementações que visam o gerenciamento de redes

Com a recente expansão no uso da Internet para propósitos comerciais, a importância do gerenciamento 
de segurança tornou-se fundamental para administradores e usuários da rede.

2.5 Resumo do Capítulo

Neste  capítulo  foram abordados  os  principais  conceitos  em gerenciamento  de  redes.  Foram tratados 
fatores que justificam porque o gerenciamento de redes ainda hoje não é usual em todas as instituições. 
Por  sua  vez  é  caracterizada  a  necessidade  de  uma  plataforma  capaz  de  atender  as  exigências  de 
gerenciamento dentro dos limites de funcionalidade e custo. O uso de uma plataforma de gerenciamento 
aberta, como o SNMP, se apresenta como uma solução funcional e de custo reduzido.

Também foi apresentada a arquitetura do gerenciamento de redes baseada no conceito gerente/agente, 
bem como considerados os aspectos para interoperabilidade através do Modelo de Referência OSI e do 
Modelo TCP/IP.

No que diz respeito a aspectos funcionais, foram apresentadas as cinco áreas mais visadas na definição do 
gerenciamento  de  redes.  São  elas:  gerenciamento  de  falhas,  gerenciamento  de  configuração, 
gerenciamento de contabilização, gerenciamento de performance e gerenciamento de segurança.

Os temas discorridos neste capítulo são fundamentais para todo o texto, e particularmente importantes 
para o entendimento dos conceitos que serão introduzidos nos capítulos 3 e 4.

3 Modelo de Gerência Internet

Devido a necessidade de gerência de redes TCP/IP, a comunidade Internet disponibilizou o modelo de 
gerência baseado no protocolo denominado SNMP (Simple Network Management Protocol). O sistema de 
gerência da arquitetura Internet trabalha com objetos gerenciados, agentes, gerentes e MIB (Management  
Information Base) ([TROG96]).

Os  objetos  gerenciados  encontram-se  nos  dispositivos  da  rede  que  tem implementado uma entidade 
agente.  Essa  entidade  troca  informações  sobre  o  dispositivo  gerenciado  com  o  gerente,  através  do 



protocolo SNMP. A FIG. 3.1 ilustra este modelo.

: : 
FIGURA 3.1 - Modelo de Gerência Internet [TROG 96]

3.1 Nodos Gerentes

Nodos  gerentes  são  estações  de  trabalho  ou  hosts que  possuem capacidade  de  acúmulo  de  dados  e 
razoável poder de processamento. É a estação gerente que faz a interface com o usuário e implementa a 
aplicação com a qual o operador ou administrador da rede obtém as informações gerenciais ([BRON93]).

3.2 Nodos Agentes

Os nodos agentes podem ser quaisquer dispositivos que possuam alguma capacidade de operar em uma 
rede  de  comunicação  de  dados.  Entre  eles  se  incluem  multiplexadores,  impressoras,  modens, 
microcomputadores, etc. A diversidade de nodos agentes é muito vasta incluindo-se desde mainframes até 
aparelhos de fac-símile. Os nodos agentes executam o papel de controladores imediatos das informações 
de gerência que estão armazenadas na sua MIB. Este armazenamento não implica, necessariamente, em 
um repositório de meio magnético, mas pode ser um armazenamento dinâmico, em memória, e pode estar 
distribuído e/ou replicado no agente e no gerente ([BRON93]).

3.3 O Protocolo de Gerência

O protocolo de gerência Internet, o SNMP, permite a monitoração e o controle do nodo gerenciado e 
provê uma estrutura administrativa que deve implementar as políticas de autenticação de mensagens e de 
autorização.  Cada  nodo  gerenciado  é  visto  como  um  repositório  de  variáveis.  Quando  o  protocolo 
somente realiza operações de leitura do conteúdo de variáveis, o nodo gerenciado é dito monitorado. 
Sendo possível a alteração do valor de uma ou mais variáveis o nodo é entendido como controlado. Além 
dessas  duas  operações  (leitura  e  escrita),  há  duas  outras  operações  sobre  as  variáveis  (informações 
armazenadas na MIB):

• Operação transversal: permite a um gerente determinar quais e quantas variáveis um nodo 
agente suporta;

• Operação de Trap: permite a um nodo agente reportar um evento extraordinário ao gerente.

3.4 Objetos Gerenciados

Um objeto gerenciado é a visão abstrata de um recurso real do sistema. Assim todos os recursos da rede 
que  devem  ser  gerenciados  são  modelados,  e  as  estruturas  de  dados  resultantes  são  os  objetos 
gerenciados. Os objetos gerenciados podem ter permissões para serem lidos ou alterados, sendo que cada 
leitura representará o estado real do recurso e, cada alteração também será refletida no próprio recurso.

3.5 Agentes Procuradores

Quando se faz referência a nodos agentes fala-se em dispositivos de rede que suportam diretamente o 
protocolo de gerência SNMP. Em conseqüência, se o protocolo de gerência é executado sobre o conjunto 
de protocolos Internet, assume-se que todos os nodos agentes suportam, pelo menos, um subconjunto 
destes protocolos (TCP/IP).



Em situações  onde  outros  dispositivos  executem sobre  alguma outra  família  de  protocolos  deve  ser 
possível também que estes agentes sejam gerenciados. Estes dispositivos são chamados de Dispositivos 
Estrangeiros porque não entendem diretamente o protocolo SNMP.

Na estrutura de gerência Internet, um agente especial, o agente procurador faz o papel de tradutor entre os 
diferentes protocolos. Quando um dispositivo estrangeiro deve ser gerenciado, a estação gerente contata o 
agente procurador e caracteriza a identidade deste. O agente procurador, então, traduz as interações do 
protocolo que ele recebe da estação gerente em interações suportadas pelo dispositivo estrangeiro e vice-
versa ([CHES98]).

A natureza da tradução varia se o dispositivo estrangeiro suporta o protocolo SNMP, mas não o serviço 
fim-a-fim utilizado para transmitir os SNMP PDUs (Protocol Data Unit). Neste caso o agente procurador 
necessita, apenas, obter os PDUs e enviá-los ao dispositivo estrangeiro utilizando um serviço diferente de 
transmissão. Esta abordagem é, geralmente desnecessária; as experiências mostram que é relativamente 
fácil  implementar  os  protocolos  mínimos  para  um serviço  fim-a-fim e  evitar  a  utilização  do  agente 
procurador.  Se  o  dispositivo  estrangeiro  suporta  um protocolo  de  gerência  diferente  então  o  agente 
procurador age como um gateway de aplicação.

Uma outra utilidade clara do agente procurador e não descrita no modelo é o armazenamento temporário (
caching)  das informações de gerência.  Em alguns ambientes,  se algumas consultas a  informações de 
gerência são formuladas freqüentemente e se as respostas não se alteram, um agente procurador pode ser 
utilizado entre o gerente e os dispositivos estrangeiros para minimizar a quantidade de processamento do 
gerente e do próprio dispositivo gerenciado.

3.6 Management Information Base – MIB

O repositório de Informações necessários para gerenciar dispositivos em uma rede de comunicações, 
segundo o modelo Internet, é denominado de MIB. 

A MIB é o conjunto dos objetos gerenciados que procura abranger todas as informações necessárias para 
a  gerência  da  rede.  Ela  contém uma lista  de  variáveis,  denominadas  de  objetos,  e  seus  respectivos 
atributos. É essencial que os nodos agentes implementem uma MIB que represente os recursos a eles 
associados e que o gerente compartilhe do mesmo esquema conceitual dos objetos. Se este for divergente 
a troca correta de informações é impossível ([OTSU98]). 

Os padrões de gerência OSI e Internet definiram MIBs que representam os objetos necessários para a 
gerência de seus recursos. Nas próximas seções serão apresentadas considerações sobre a MIB da OSI e a 
MIB Internet, bem como as diferenças entre as MIBs desses dois padrões.

3.6.1 MIB OSI

O  padrão  OSI  define  três  modelos  para  a  gerência  de  redes:  o  modelo  organizacional,  o  modelo 
informacional e o modelo funcional. O modelo organizacional descreve a forma pela qual a gerência pode 
ser distribuída entre domínios e entre sistemas inseridos em um domínio. O modelo funcional descreve as 
áreas funcionais e seus relacionamentos. Já o modelo informacional provê a base para a definição de 
objetos gerenciados e suas relações, classes atributos, ações e nomes.

Para a definição dos objetos gerenciados deve-se considerar três hierarquias: hierarquia de herança, de 
nomeação e de registros usados na caracterização e identificação de objetos gerenciados ([OTSU98]). 

A seguir serão descritas cada uma das hierarquias mencionadas acima.

• Hierarquia de Herança

Também denominada hierarquia de classe, tem como objetivo facilitar a modelagem dos objetos, através 
da utilização do paradigma da orientação a objetos. Assim podem ser definidas classes, superclasses, 



subclasses. Trata-se de uma ferramenta para uma melhor definição de classes.

• Hierarquia de Nomeação

A hierarquia de nomeação, também chamada hierarquia de  containment,  descreve a relação de "estar 
contido em" aplicado aos objetos. Um objeto gerenciado poderá estar contido dentro de um e somente um 
outro objeto gerenciado.

Um objeto gerenciado existe somente se o objeto que o contém existir, e dependendo da definição, um 
objeto só pode ser removido se aqueles que lhe pertencerem forem removidos primeiro. 

• Hierarquia de Registro

A hierarquia de registro é usada para identificar de maneira universal os objetos, independentemente das 
hierarquias de heranças e nomeação. Esta hierarquia é especificada segundo regras estabelecidas pela 
notação ASN.1 (Abstract Syntax Notation. One).

Assim, cada objeto é identificado por uma seqüência de números, correspondente aos nós percorridos 
desde a raiz, até o objeto em questão.

3.6.2 A MIB Internet

O RFC (Request for Comments) 1066 apresentou a primeira versão da MIB para uso com o protocolo 
TCP/IP,  a  MIB-I.  Este  padrão  explicou e  definiu a  base  de  informação necessária  para  monitorar  e 
controlar  redes  baseadas  no protocolo TCP/IP.  O RFC 1066 foi  aceito  pela  IAB (Internet  Activities  
Board) como padrão no RFC 1156.

O RFC 1158 propôs uma segunda MIB, a MIB-II, sendo aceita e formalizada como padrão no RFC 1213, 
em 1989. A MIB-II expandiu a base de informações definidas na MIB-I e é, atualmente, o padrão adotado 
no gerenciamento Internet.

Conceitualmente, a MIB representa o "banco de dados" das informações de gerência. Estas informações 
são  armazenadas  em  uma  base  de  dados  estruturada  como  uma  árvore  de  registro,  equivalente  a 
hierarquia de registro do padrão OSI. A raiz da árvore define três organizações as quais são associadas as 
informações gerenciais. A FIG. 4.1 apresenta uma visão da árvore da MIB.

 

FIGURA 3.2 - Estrutura da árvore da MIB [BRON 93]

Cada nodo na  árvore  consiste  de  um identificador  de objetos  (OID –  Object  Identifier),  que  é  uma 
seqüência de números separados por pontos, e/ou uma pequena descrição textual.

Os  nodos  da  MIB  podem  ser  referenciados  apenas  através  de  seus  identificadores,  mas  as  tabelas 
associativas de nomes são mantidas para permitir referências mais significativas às entidades gerenciadas.

Um nó rotulado pode ter sub-árvores contendo outros nós rotulados. Caso não tenha sub-árvores, ou nós 
folhas, ele conterá um valor e será um objeto.

Baseado  na  FIG.  3.3,  o  identificador  do  objeto  SYSDESCR,  que  faz  parte  do  grupo  SYSTEM,  é: 
1.3.6.1.2.1.1.1, enquanto seu nome simbólico é a concatenação de todos os nodos que estão acima dele: 
iso.org.dod.internet.mgmt.mib.system.sysdescr.

 

 



 

 

FIGURA 3.3 - Posição do objeto SYSDESCR na árvore de dados da MIB [BRON 93]

3.6.3 Definição de um Objeto

Um conjunto de regras  é  utilizado para definir  os  objetos  que  serão gerenciados.  Estas  regras estão 
construídas de tal maneira que elas são independentes do protocolo de gerência utilizado. A FIG. 3.4 
apresenta como exemplo a definição formal do objeto SYSDESCR ([BRON93]).

FIGURA 3.4 - Definição do objeto SYSDESCR [BRON 93]

Os objetos são descritos em cinco partes:

• Object: a identificação do objeto com seu nome simbólico e o seu identificador;

• Syntax: a sintaxe abstrata do objeto, que define o tipo de dado do objeto. A sintaxe é 
expressa através de um subconjunto de tipos ASN.1;

• Definition: a descrição textual do significado do objeto;

• Access: o tipo de acesso permitido a um gerente àquele objeto. A TAB. 3.1 identifica os 
tipos de acesso possíveis para um objeto;

• Status: a necessidade de implementação do objeto; mandatory, optional ou obsolete  
(obrigatório, opcional ou obsoleto, respectivamente).

 

TABELA 3.1 - Quadro de definição de tipos de acesso a um objeto [BRON 93]

Acesso Descrição

read-only Ocorrências do objeto podem ser lidas, mas não alteradas.

read-write Ocorrências do objeto podem ser lidas e escritas.

write-only Ocorrências do objeto só podem ser escritas.

not-accessible Ocorrências do objeto não pode ser lidas e nem alteradas.

O  tipo  de  acesso  not-accessible foi  definido  para  impor  restrições  a  nodos  gerentes  que  não  estão 
autorizados a terem acesso a determinados objetos de certos agentes. 

3.6.4 Os Grupos de Objetos

Todos os objetos gerenciados são agrupados em grupos funcionais de acordo com as características de 
determinado protocolo ou caso específico. A MIB I foi definida com oito grupos enquanto que a MIB II 
define onze grupos. A figura 4-6 apresenta os grupos pertencentes a MIB II ([OTSU98]).

 



TABELA 3.2 - Grupos pertencentes a MIB II [OTSU 98]

Grupos Informações

1. System Sistema de operação dos dispositivos da rede

• Interfaces Interface da rede com o meio físico

• Address 
Translation

Mapeamento de endereços IP em endereços físicos

• IP Protocolo IP

• ICMP Protocolo ICMP

• TCP Protocolo TCP

• UDP Protocolo UDP

• EGP Protocolo EGP

• CMOT Protocolo CMOT

• Transmission Meios de transmissão

• SNMP Protocolo SNMP

No Anexo A encontra-se a descrição de todos os objetos pertencentes as grupos, classificados por área 
funcional.

A definição da MIB II manteve total compatibilidade com a MIB I, mas acrescentou três características 
significativas ([PERK97]):

a. tradução de endereços: A MIB I previa o mapeamento de endereços de protocolo para 
endereços físicos. Contudo, indexar uma única tabela em ambas as direções, ou seja, 
mapear endereço físico para endereço lógico de protocolo da mesma forma, é muito difícil 
em algumas implementações. Assim esta tabela de tradução de endereços está obsoleta e 
cada família de protocolos se encarrega de introduzir uma ou duas tabelas para 
mapeamentos na direção apropriada;

b. transmissão: a MIB II definiu um novo grupo contendo objetos para cada tipo específico de 
interface com o meio físico(token-ring, FDDI, etc.);

c. SNMP: a MIB II definiu um novo grupo contendo objetos sobre o SNMP. Isso permite ao 
gerente manipular a porção SNMP das entidades que ele gerencia.

Apesar de haver uma MIB padrão para a Internet, é possível adicionar extensões a estas para modelar 
peculiaridades de organizações ou de projetos.



Para um objeto ser incluído em uma MIB ele deve possuir alguns pré-requisitos:

a. objeto deve ser essencial para a análise de configuração ou falha;

b. devido a falta de uma estrutura de autenticação segura, os objetos devem ter propriedades 
limitadas;

c. objeto precisa ter evidenciada a sua utilidade;

d. a contribuição do objeto não pode ser facilmente derivável de outros objetos;

e. objeto deve ser suficientemente genérico para ser disponibilizado nas mais diversas 
plataformas de hardware ou sistemas operacionais.

A maior parte destas regras são de natureza prática e não de natureza técnica. Todos os dispositivos 
passíveis de gerência devem implementar o padrão-internet de MIB.

Entretanto, nem todas as funções no conjunto de protocolos estão presentes em todos os nodos. Se um 
nodo gerenciado contém funções  daquele  grupo,  ele  deve implementar  todos  os  objetos  gerenciados 
pertencentes a ele.

3.7 Abstract Syntax Notation One - ASN.1

ASN.1 oferece uma maneira padronizada de representação de dados através da rede. Esta padronização é 
necessária  para  permitir  que  aos  dados  sejam  representados  de  maneira  compatível  em  diferentes 
dispositivos de rede. ASN.1 é uma linguagem de definição de dados de alto nível que descreve o formato 
pelo qual as mensagens SNMP podem ser enviadas entre agentes e gerentes de redes ([HARN97]). Deste 
modo, a sintaxe é expressa em ASN.1 por duas razões:

• a linguagem ASN.1 é independente de máquina ou de sistema operacional;

• a utilização da linguagem ASN.1 facilita uma eventual migração para protocolos de 
gerência de rede baseados no modelo OSI.

A linguagem ASN.1 é usada pelo SNMP para dois diferentes propósitos. O primeiro é para definir a 
sintaxe abstrata das mensagens SNMP. O segundo propósito, é para especificar o formato dos módulos 
MIB ([PERK97]).

O conceito de um módulo MIB é usado pelo SNMP para organizar objetos ASN.1. Um módulo é uma 
coleção de descrições relacionadas que podem se referir ao SMI (Structure of Management Information), 
ao protocolo ou a muitos grupos de objetos MIB.

As definições de todos os objetos da MIB Internet seguem uma macro ASN.1 denominada de macro 
OBJECT-TYPE e que está definida na FIG. 3.5. Este formalismo é utilizado para obter de uma forma 
clara  e  concisa  a  definição  de um objeto,  pois  cada um deles  possui  uma sintaxe  e  uma semântica 
específicas que são inteiramente abstratas.

FIGURA 3.5 - Organização da macro OBJECT-TYPE [BRON 93]

As estruturas básicas ASN.1 já são suficientes para emular a semântica de tipos ASN.1 não suportados 
diretamente. Essa característica é importante pois reduz a complexidade da troca de informações entre 
agentes e gerentes. Os três tipos ASN.1 suportados pelo modelo de gerência Internet são ([BRON93]):

• Objetos do tipo simples;

• Objetos do tipo Aplicação;



• Objetos do tipo Construídos.

3.7.1 Tipos Simples

São quatro os tipos utilizados na estrutura de gerência Internet:

a. Integer: assume um número inteiro como valor;

b. Octet String: assume como valor zero ou mais octetos. Cada octeto pode assumir o valor de 
0 a 255;

c. Object Identifier: identificadores de objetos descritos no item 2.4;

d. Null: tipo de dado que atua como um valor vazio. Embora a estrutura de gerência admita a 
existência deste tipo, ele não é utilizado.

3.7.2 Tipos de Aplicação

São definidos seis novos tipos de dados:

a. IpAddress: um tipo de dado que representa um endereço IP (Ex.: 143.53.20.1);

b. Network Address: um tipo de dado que representa um endereço de outras famílias de 
protocolos que não o conjunto Internet;

c. Counter: representa um inteiro não negativo que incrementa até um valor máximo e 
reinicia a sua contagem em zero;

d. Gauge: representa um inteiro não negativo que pode incrementar ou decrementar até um 
limite;

e. TimeTicks: representa um inteiro não negativo que conta o tempo em centésimos de 
segundos. O valor máximo é (232 – 1);

f. Opaque: um tipo de dado que dado que não pode ser mapeado em nenhum dos outros 
tipos. É utilizado para escapar das limitações dos outros tipos de dados. 

3.7.3 Tipos Construídos

São pré-definidos dois objetos do tipo construídos:

a. Lista: é um tipo de dados que é utilizado para definir as colunas de uma tabela de dados. 
Possui o seguinte formato:

<lista> : : = SEQUENCE {

<tipo 1>,

<tipo 2>,

...

<tipo n>

}



b. Tabela: é um tipo bidimensional com zero ou mais linhas e zero ou mais colunas, sendo 
que cada linha possui o mesmo número de colunas. Na verdade, uma tabela é uma 
seqüência do tipo lista.

<tabela> : : = SEQUENCE OF <lista>

3.8 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foram abordados conceitos importantes que dizem respeito ao modelo de gerência Internet. 
Sendo destacados os elementos que compõem a sua arquitetura, quais sejam, gerentes, agentes, objetos 
gerenciados e  a MIB. Para todos foram registradas suas conceituações bem como suas dinâmicas de 
operação.

Também foi tratada a caracterização da MIB OSI e da MIB Internet, assim como a apresentação dos 
grupos de objetos pertencentes a MIB II. 

O entendimento do Modelo de Gerência Internet e da estrutura da MIB, especialmente da MIB II, se faz 
indispensável para a compreensão e utilização do protocolo SNMP, apresentado no próximo capítulo.

 

4 simple network management protocol – SNMP

O embrião do gerenciamento baseado em SNMP foi a IETF (Internet Engineering Task Force),  uma 
organização  que  cria  padrões  para  a  Internet.  O  alvo  inicial  foram  os  roteadores  TCP/IP  e  os 
computadores servidores (hosts). Entretanto, a proposta de gerência baseada em SNMP é intrinsecamente 
genérica de forma que pode ser usada para administrar muitos tipos de sistemas. Esta proposta pode ser 
usada com redes de computadores, redes de tráfego automotivo, redes de controle de temperatura, redes 
de irrigação, etc. Assim, pode-se dizer que praticamente qualquer sistema  on-line  consistindo de uma 
coleção de dispositivos interligados por elementos de comunicação pode empregar o SNMP.

O gerenciamento  baseado em SNMP hoje  incorpora  idéias  encontradas  na  versão  1  e  2  do  SNMP, 
chamadas SNMPv1 e SNMPv2 ([PERK97]). As principais modificações que o SNMPv2 introduziu em 
relação  ao  primeiro  modelo  são  as  capacidades  de  segurança.  Outras  mudanças  aumentaram  a 
interoperabilidade por definirem com maior precisão e detalhes, as especificações para a implementação 
da plataforma como um todo.

O SNMP é a estrutura de gerenciamento de redes padronizada mais difundida sendo implementada hoje. 
Ele é um protocolo a nível de aplicação que oferece serviços de gerência de rede através um conjunto de 
protocolos Internet e recursos agregados. A plataforma oferece uma estrutura básica para a gerência de 
autenticação,  autorização,  controle  de  acesso,  e  políticas  de  isolamento,  a  partir  das  quais  o 
gerenciamento de redes pode ser alcançado ([HARN98]).

O modelo de gerência SNMP é baseado na noção de um gerente e agentes, onde um agente é manipulado 
por um gerente ([MELL98]) (Vide FIG.3.1).

O protocolo SNMP é utilizado para transportar mensagens do gerente ao agente ou do agente ao gerente 
que deste modo controla e monitora as informações contidas na MIB. O armazenamento e a coleta dessas 
informações da MIB são de responsabilidade de softwares muitas vezes proprietários.

As  informações  úteis  ao  monitoramento  de  redes  são  coletadas  e  armazenadas  pelos  agentes  e 
disponibilizadas ao gerente através de duas técnicas:

• polling: é uma interação do tipo pergunta-resposta entre um gerente e diversos agentes. 
Com a busca de informações ocorrendo por iniciativa de gerentes, esta técnica é, 
geralmente, usada para obter, periodicamente, informações em MIBs associadas a agentes.



• traps: é uma interação onde os agentes enviam informações aos gerentes. Os gerentes, 
neste contexto, comportam-se como ouvintes assíncronos, aguardando que cheguem a 
qualquer momento informações.

O SNMP é o responsável pela troca de mensagens, especificando o conteúdo, o formato e a seqüência 
correta de tais mensagens.

O gerente, de maneira centralizada, está em uma estação de trabalho que administra informações vindas 
dos agentes. Cada agente possui a sua MIB relacionada ao perfil de operação do dispositivo que o aloja.

Um gerente SNMP é uma entidade que assume o papel operacional de gerar requisições para recuperar e 
modificar informações.  Ele administra as respostas as suas  requisições ou as reportagens de eventos 
assíncronas vindas dos agentes. As funções desta entidade são desempenhadas por rotina na camada de 
aplicação.

O agente  SNMP é  uma entidade  que  assume o papel  operacional  de  receber,  processar  e  responder 
requisições  bem  como  gerar  reportagens  de  eventos.  Um  agente  deve  ter  acesso  a  informações  de 
gerenciamento da rede para responder requisições e, quando for o caso, deve poder ser notificado, através 
de interfaces especializadas, de eventos internos dos dispositivos.

Muitas das informações que um agente tem acesso dizem respeito a  aspectos de segurança da rede. 
Assim, no sentido de restringir quem pode recuperar informações de um agente, o gerente deve fornecer 
uma senha  conhecida  como "nome da  comunidade".  Quando  um agente  recebe  uma requisição,  ele 
verifica o nome da comunidade fornecido na requisição com a sua própria lista de nomes aceitáveis.

Uma entidade que assume o papel operacional para gerar informações e receber respostas é chamado 
inform SNMP.  Um  inform deve  ter  acesso  as  informações  de  gerenciamento  de  redes  do  agente  e 
informar ao gerente se um evento está usando esta informação.

Uma entidade pode assumir o papel operacional de ambos, agente e gerente (e possivelmente um inform). 
Porém, em se tratando de troca de mensagens SNMP, uma entidade tem que executar um papel de cada 
vez para uma mensagem em particular. Entidades com duplo papel são tipicamente usadas para direcionar 
mensagens SNMP, ou consolidar e sintetizar informações de muitos sistemas, e tornar esta informação 
disponível ao gerente de nível mais alto.

Entidades SNMP é como são denominados os processos agente, gerente ou inform. Uma entidade pode 
processar somente uma mensagem por vez (se implementada como uma  threaded), ou pode processar 
múltiplas mensagens concorrentemente (se implementada como multi-threaded).

4.1 Modelo de Gerência SNMP

Detalhando na forma de tópicos o discorrido, teremos que o modelo de gerência SNMP consiste dos 
seguintes elementos ([PERK97]):

• um ou mais nós gerenciados (uma impressora, um roteador, um modem, etc.), cada um 
contendo uma entidade de processamento chamada agente;

• pelo menos uma estação de gerenciamento de redes, ou host, onde uma ou mais aplicações 
de gerência, ou gerentes, residem;

• um protocolo de gerência, que é usado pelos gerentes e agentes para trocar mensagens de 
gerenciamento;

• uma base de informações de gerenciamento, descrevendo a configuração, estado, 
estatísticas e controle das ações do nó gerenciado, denominada MIB;



• opcionalmente, entidades de processamento capazes de executar papéis de gerentes e 
agentes chamadas de entidades com duplo papel.

A FIG.4.1 representa os elementos do modelo de gerência SNMP.

FIGURA 4.1 - O modelo SNMP de uma rede gerenciada [PERK97]

O SNMP é implementado utilizando o modelo cliente/servidor. A máquina agente (servidor) executa um 
daemon chamado  snmpd que continuamente atende as requisições de um gerente. A máquina gerente 
(cliente)  tipicamente  possui  uma  aplicação  com  interface  gráfica  sofisticada  para  interagir  com  os 
usuários humanos.

4.2 O Modelo Administrativo SNMPv2

O SNMPv2 é muito mais complexo que a versão anterior e configurar o arquivo snmpd para suportar a 
esta versão requer entendimento básico do seu modelo administrativo ([DAVI99]).

A vantagem e, ao mesmo tempo, desvantagem da primeira versão do protocolo é a sua simplicidade. O 
modelo administrativo do SNMPv1 (gerente/agente) é fácil de entender e o nome da comunidade oferece 
algum controle de segurança sobre quem pode obter informações da MIB. Entretanto,  este modelo é 
insuficiente  para  redes  de  grande  porte,  como por  exemplo  para  uma organização  com vinte  redes 
interconectadas.

SNMPv2 estende o modelo administrativo de duas maneiras. Na primeira, ele permite gerentes trocarem 
informações entre si. Esta comunicação M2M (gerente para gerente) permite que administradores de rede 
criem uma hierarquia de estações de gerenciamento. Uma organização com 20 redes interconectadas, 
cada uma em uma cidade diferente, com 500 máquinas por rede. Sobre SNMPv1, uma única estação de 
gerenciamento deve ser capaz de administrar 10.000 máquinas. Sobre SNMPv2, cada rede pode ter a sua 
própria  estação  de  gerenciamento  que  se  comunica  com  a  estação  de  gerenciamento  central  que 
supervisiona a rede como um todo.

Na segunda maneira, SNMPv2 extende o conceito de segurança substituindo o nome da comunidade pelo 
conceito de "contexto", entre outros relacionados.

Analisando com propósitos de segurança, o nome da comunidade tende a facilitar acesso a muito menos 
informações  (resultando  em  comunicações  menos  precisas).  Assim,  SNMPv2  pode  comunicar  cada 
pedaço  das  informações  separadamente  dependendo  da  requisição,  permitindo  maior  flexibilidade  e 
proteção das informações da MIB.

Contexto

Um contexto SNMPv2 é uma coleção de recursos de objetos gerenciados. Recursos de objetos significam 
informações da MIB. Entretanto, as informações da MIB se apresentam de duas formas: informações 
armazenadas na máquina agente, e informações armazenadas em alguma outra máquina (por exemplo, 
uma máquina que não suporta SNMP) para quem o agente está servindo como um proxy. Se a informação 
da MIB está em um máquina agente, o contexto é chamado de MIB view. Se a informação provem de 
uma máquina  proxied,  o  contexto  é  chamado  proxy  relationship.  Desta  forma  SNMPv2 distingue  a 
localização das informações da MIB.

Grupo

SNMPv2 introduz o conceito de grupo para esclarecer quem atua sobre a rede e de onde. Chamando-se 
uma entidade SNMP (gerente, agente, ou máquina  proxied) de grupo, se está enfatizando o seu papel 
desempenhado. Por exemplo, um único agente pode desempenhar um papel enquanto interage com um 
gerente A, mas um papel diferente quando interage com um gerente B. O gerente desempenha diferentes 
papéis de acordo com os diferentes tipos de acesso (leitura ou escrita) para diferentes (visões) da árvore 



MIB.

Conceitualmente, o modelo administrativo SNMPv2 é uma árvore cuja raiz é uma lista de controle de 
acesso (ACL – Access Control List) (FIG.4.2). a ACL contém múltiplas entradas, das quais especificam:

• quem está requerendo que uma ação seja executada (grupo origem);

• quem receberá a ação (grupo destino);

• sobre quais informações a ação será executada (contexto);

• quais ações o grupo destino está preparado para enviar ao grupo origem (privilégios).

 

FIGURA 4.2 – Modelo Administrativo SNMPv2 [DANI 99]

Se necessário, dois grupos podem se comunicar usando chaves de segurança. Esses dois grupos também 
podem autenticar um ao outro usando as chaves de autenticação.

4.3 Mapeamentos de Transporte

O SNMP é independente do protocolo de transporte. Existem mapeamentos já definidos para ele, mas em 
todos eles o processo de serialização das informações é o mesmo. Isso permite que uma estrutura de 
dados seja  codificada como uma seqüência  de bytes para a transmissão entre dois  processos SNMP. 
Quando os octetos são recebidos eles são, novamente, convertidos na estrutura de dados com semântica 
idêntica. 

Todas as implementações SNMP devem aceitar mensagens que são serializadas com no máximo, 484 
bytes. Quando esta serialização é feita sobre o protocolo de transporte UDP a entidade SNMP gerente 
envia uma mensagem SNMP como um único datagrama UDP para o endereço de transporte da entidade 
agente SNMP.

O endereço  de  transporte  consiste  de  um endereço  IP  e  uma  porta  UDP.  Todos  os  agentes  SNMP 
"escutam" a porta UDP 161. Se a mensagem contém um trap, o processo receptor "escuta" na porta 162.

A especificação do protocolo SNMP informa que apenas o protocolo UDP pode ser utilizado para trocar 
mensagens SNMP, mas nenhum protocolo deve ser considerado como a melhor solução para todas as 
circunstâncias.

Entretanto, no momento em que a interoperabilidade é desejada, o SNMP deve ser utilizado sobre a pilha 
de protocolos UDP/IP ([BRON93]).

A FIG. 4.3 mostra a interface do SNMP com as camada inferiores.

FIGURA 4.3 - O protocolo SNMP sobre a pilha UDP/IP [BRON 93]

A utilização do protocolo SNMP sobre uma camada de rede e de transporte tem cinco razões básicas:

a. roteamento: o nível de rede provê funções de roteamento, facilitando a escolha de uma 
nova rota no caso de uma falha. Isso permite que o gerenciamento de uma rede continue a 
operar durante possíveis falhas;

b. independência do meio de transmissão: o nível de rede provê um alto grau de 
independência dos meios de transmissão;



c. checksum fim-a-fim: os checksum providos pelos protocolos de transporte garantem 
confiabilidade à transferência de dados;

d. multiplexação e demultiplexação: os serviços de transporte provêm multiplexação e 
demultiplexação. Estes serviços facilitam o relacionamento muitos-para-muitos que o 
SNMP permite;

e. fragmentação e agrupamento: o IP permite aos pacotes SNMP transitarem pelo meio em 
diferentes tamanhos. Isso está relacionado a independência do meio. Esta capacidade não 
está disponível para enlace de dados específicos. A fragmentação e agrupamento reduzem 
a robustez do gerenciamento da rede uma vez que, se qualquer fragmento da mensagem for 
perdido, a operação falhará. Desta forma, enquanto a rede opera normalmente a 
fragmentação e agrupamento não são problemas, mas na possibilidade de acontecer o 
contrário, é recomendável que sejam utilizados pacotes pequenos para prevenir que sejam 
fragmentados.

Os recursos necessários para um objeto gerenciado suportar UDP/IP são mínimos. Os recursos de CPU 
são apenas necessários quando há transmissão ou recepção de um pacote.

O maior e único recurso necessário para o UDP/IP é o cálculo de checksum do UDP, que é porém muito 
pequeno se comparado com o exigido para codificação e decodificação ASN.1, reconhecimento de um 
identificador de objeto e assim por diante.

O overhead de rede, ao se utilizar o UDP/IP, é relativamente pequeno. Um cabeçalho UDP/IP requer 28 
octetos (não assumindo nenhuma opção IP). Desde que o UDP é sem conexão, ele não gerará nenhum 
overhead de tráfego dele próprio (tais como TCP Syns e Acks).

Para o SNMP o serviço de transporte sem conexão é especificado no protocolo. A primeira questão que 
leva a esta escolha é a necessidade que o SNMP tem em continuar operando mesmo quando houver 
problemas na rede. Para outras aplicações, tais como TELNET e FTP, o usuário sempre pode realizar uma 
tentativa em outro momento, mas em aplicações de gerência acontece justamente o contrário. São os 
piores momentos da rede que o protocolo de gerência deve reportar os seus problemas e gargalos.

Se o SNMP utilizar um serviço de transporte orientado à conexão, ele passa a possuir a responsabilidade 
da  transmissão  confiável  dos  dados.  Desta  forma  de  organizar  o  serviço  de  transporte  decorrem as 
seguintes exigências:

a. manter uma conexão aberta para cada agente da rede;

b. estabelecer e cancelar conexões entre pares de gerentes e agentes;

c. manter um número fixo de conexões abertas e, quando outra for necessária, utilizar algum 
algoritmo de seleção para encerrar uma conexão de forma a liberá-la para um novo agente.

Todas estas exigências introduzem sérios inconvenientes e, assim, são indesejáveis. A primeira opção 
reduz a quantidade de recursos necessários para realizar uma única operação após o estabelecimento da 
conexão. O custo das operações é amortizado pelo número que se fizer delas durante a conexão. Por outro 
lado,  manter a conexão aberta implica na estação gerente manter um grande número de registros de 
conexão.  Além  do  mais,  uma  grande  quantidade  de  tráfego  adicional  será  gerada  para  manter  as 
conexões, consumindo uma boa quantidade de recursos de rede.

A segunda exigência aumenta a quantidade de recursos necessários para realizar uma operação. Uma 
conexão precisa ser estabelecida, a mensagem ser enviada, a resposta ser retornada e, então, a mesma 
deve  ser  cancelada.  A  terceira  exigência  requer  que  a  estação  gerente  mantenha  as  conexões 
implementando um algoritmo de seleção. Isso complica excessivamente a estação gerente. Enfim, um 
protocolo de transporte orientado a conexão pode introduzir aspectos indesejáveis ou desnecessários ao 



SNMP ([ROSE95]).

4.4 Operações e Mensagens SNMP

As operações em SNMP são limitadas a recuperar e modificar o valor de informações gerenciadas. Um 
gerente pode recuperar e modificar o valor das informações acessíveis por um agente, um agente pode 
relatar  um evento  ao  gerente  e  um gerente  pode  informar  outro  gerente  do  valor  de  informação de 
gerenciamento em um agente. Usando as operações de recuperação e modificação um gerente pode fazer 
com que um agente realize uma ação ou execute um comando. Também com essas operações, um gerente 
pode criar  e  eliminar instâncias de informações.  Instâncias de informações representam os diferentes 
valores que uma informação acessível pode assumir ([PERK97]).

O formato das mensagens é definido usando um subconjunto da linguagem ASN.1. Para transmitir uma 
mensagem, a mesma deve ser primeiro convertida em uma  string de octetos (bytes).  Uma sintaxe de 
transferência especifica o  formato de dados convertidos.  O SNMP usa um subconjunto de linhas  de 
código básicas (BER - Basic Encoding Rules) para definir o formato de mensagens codificadas.

As operações SNMP ocorrem através da troca de mensagens sobre um mecanismo de transporte. Entre os 
mecanismos de transportes  usados podem estar o UDP, do conjunto de protocolos Internet,  o CLTS 
(Connectionless Transport Service) do conjunto de protocolos OSI, o DDP (Datagram Delivery Protocol) 
do conjunto de protocolos IPX Novell, ou qualquer forma de comunicação entre os processos dentro de 
um sistema, preferencialmente de uma forma não orientada a conexão.

As operações de recuperação e modificação requerem duas mensagens. A primeira é um  request e a 
segunda é um response. A operação de reporte de evento usa uma única mensagem que é chamada trap 
SNMP. A operação de informação usa as mensagens  inform e  response. A FIG. 4.4 ilustra a troca de 
mensagens SNMP.

 

FIGURA 4.4 - Troca de mensagens SNMP [PERK 97]

Mensagens SNMP são codificadas contendo um rótulo, um comprimento e um valor. O rótulo especifica 
o tipo de dado do valor, e o comprimento especifica o tamanho do valor em octetos. O valor pode ser 
elementar  ou pode  ele  mesmo consistir  de uma seqüência  de campos,  cada um com um rótulo,  um 
comprimento e um valor.

O valor de uma mensagem consiste de uma seqüência de campos. O primeiro especifica informações 
administrativas, como a versão do protocolo, que se faz necessária por motivos de segurança. O último 
campo de uma mensagem é o PDU (Protocol Data Unit) SNMP.

O rótulo do PDU identifica o tipo de mensagem desse campo. O valor do campo PDU é uma seqüência de 
campos,  que  são  os  operandos  e  resultados  de  uma  operação  SNMP.  Alguns  primeiros  campos 
especificam informações de controle e variam dependendo do tipo de mensagem. O último campo é um 
array de  zero,  um ou mais  pares.  O primeiro elemento  de  um par  é  a  identidade  de  uma instância 
específica de informações de gerência. O segundo elemento do par é um valor de informação.

A FIG. 4.5 apresenta a visão de uma mensagem SNMP ([PERK97]).

 

FIGURA 4.5 - Visão de uma mensagem SNMP [PERK 97]

4.4.1 Operações de Recuperação

Existem três operações que um gerente pode usar para recuperar o valor das informações. Elas são Get, 



GetNext  e  GetBulk.  A  última,  GetBulk,  é  disponível  somente  na  Segunda  versão  do  SNMP.  Esta 
operação é uma otimização da operação GetNext.

Operação Get

A  operação  Get  recupera  o  valor  de  uma  ou  mais  instâncias  de  informação  de  gerência.  Em  uma 
mensagem get-request, cada elemento de um array de instâncias de objetos cujos valores são requeridos 
especifica a identidade de uma instância de informação.

Em SNMPv2,  os dois  tipos  de erros  são retornados como um valor  de exceção em uma mensagem 
response.  Ao  invés  do  valor  da  informação  da  instância  especificada,  um dos  seguintes  valores  de 
exceção são retornados:

• noSuchObject - o tipo de objeto não pode ser acessado devido a especificações de controle 
de acesso ou o agente não suporta o tipo de informação;

• noSuchInstance - ou a instância do objeto não pode ser acessada devido a especificações de 
acesso ou a instância não existe.

Com os valores de exceção múltiplas indicações de erros podem ser retornadas em um única mensagem 
response. Assim, os passos para determinar todos os erros são muito menores com SNMPv2. Observe, na 
FIG. 4.6, a mensagem response, de uma operação get, com valores de exceção.

FIGURA 4.6 - Mensagem response sem erro mas com uma exceção [PERK 97]

Em resumo, a operação get é usada quando a identificação da instância já é conhecida. Exemplos incluem 
objetos escalares e objetos colunares.

Um objeto pode possuir exatamente uma instância. A esse objeto dá-se a denominação de objeto escalar. 
Um exemplo de objeto escalar pode ser representado pelo objeto SYSDESCR, que apresenta exatamente 
uma descrição textual  do sistema.  Aos objetos  que podem possuir  múltiplas instâncias é  atribuído a 
denominação de objetos colunares. Um exemplo de objeto colunar é o estado de uma conexão TCP. Esta 
pode ter zero, uma ou mais conexões para um sistema ao mesmo tempo. Cada conexão apresenta um 
estado.

Operações GetNext e GetBulk

As operações GetNext e GetBulk recuperam valores de uma ou mais instâncias. Em uma mensagem get-
next-request ou get-bulk-request, cada elemento VarBind do array VarBindList especifica a aproximação 
da identidade de uma instância. 

Em SNMPv2, o valor de exceção especial endOfMibView é retornado ao invés do erro noSuchName. Isto 
permite processamento eficiente de instâncias implementadas em um agente cuja identidade tem um valor 
lexicográfico muito grande. (Veja FIG. 4.7)

FIGURA 4.7 - Mensagem response sem erro mas com um valor de exceção [PERK 97]

As operações GetNext e GetBulk são usadas para dois propósitos. O primeiro e principal, é recuperar 
todas as instâncias de uma classe específica (ou tipo) quando a identidade das instâncias ainda não são 
conhecidas. Isto significa recuperar linhas de uma tabela quando o índice ainda não é conhecido. 

O outro uso dessas operações é para descobrir informações que podem ser acessadas por um gerente. Esta 
sondagem de um agente é feita quando se tenta determinar que classes estão disponíveis, quando não há 
descrição do agente, e também para determinar se um agente foi corretamente implementado.

Nas duas operações, instâncias são retornadas em ordem lexicográfica. Isto significa que a identidade da 



instância  retornada,  que  é  um  valor  OID,  é  lexicograficamente  maior  que  a  aproximação  de  uma 
identidade de uma instância, que é também um valor OID, especificado nas mensagens get-next-request 
ou get-bulk-request.

As operações GetNext e GetBulk também podem ser usadas para recuperar uma porção ao invés de todas 
as linhas e colunas de uma tabela.

Uma tabela pode estar vazia ou um gerente pode não ter acesso a todo os objetos. Em ambos os casos o 
resultado  de  um  GetNext  or  GetBulk  é  a  primeira  instância  presente  e  acessível  cuja  identidade  é 
lexicograficamente maior que a aproximação de uma identidade especificada no request. 

A  operação  GetBulk  é  uma  otimização  da  operação  GetNext,  que  permite  o  retorno  de  múltiplas 
instâncias de objetos ao invés de só uma. A mensagem get-bulk-request usa os campos non-repeaters e 
max-repitions para controlar essas operações. (Veja a FIG. 4.8)

 

FIGURA 4.8 -Operação GetBulk [PERK 97]

4.4.2 Operações de Modificação

A operação Set (vide FIG. 4.9) modifica o valor de uma ou mais instâncias. Esta operação também pode 
criar  novas instâncias e eliminar instâncias existentes.  Entretanto,  valores também são modificados e 
instâncias  criadas  e  eliminadas  através  de  operações  comuns  do  sistema sem interação  com agentes 
SNMP. 

Nas duas versões do SNMP, o conteúdo do  array de instâncias é copiado para a resposta. Os campos 
error-status e error-index são indicados como zero, significando sucesso, ou como um valor apropriado 
de erro.

 

FIGURA 4.9 - Formato da operação Set [PERK 97]

Se a operação pode ser finalizada, então todas as mudanças devem ser feitas como se elas ocorressem 
simultaneamente. Se a operação não pode ser finalizada, então nenhuma mudança pode ser feita. Isto é, se 
os dois primeiros elementos em um array especificam modificações válidas mas um terceiro não, então 
um erro deve ser retornado e nenhuma modificação realizada. No SNMPv2 existem dezessete erros que 
podem ser retornados.

A operação  set é usada para controlar e configurar um sistema gerenciado. O múltiplo uso e poder da 
operação set requer um planejamento cuidadoso das definições de informação. Para esta operação ser bem 
sucedida, todos os itens em uma requisição devem ser modificados ou criados e preenchidos com o valor 
específico correspondente. Também a operação tem afetar todos os itens na requisição simultaneamente.

A operação Set pode ser muito difícil, senão impossível, de implementar corretamente em um agente. Isto 
depende das definições das informações de gerência ([PERK97]).

4.4.3 Operações de Reportagem de Eventos

Há  duas  operações  que  enviam informações  não  solicitadas  ao  gerente.  Elas  são  Trap e  Inform.  A 
operação trap informa a ocorrência de um evento em um sistema e pode fornecer o valor de uma ou mais 
instâncias. Nenhuma mensagem é devolvida, assim a recepção da mensagem não pode ser assumida. O 
formato dessas mensagens é totalmente diferente. Entretanto, a informação contida nessas mensagens é 
essencialmente idêntica. A maior diferença entre o formato das duas mensagens é como os eventos são 
identificados.



Ao  receber  uma  mensagem  de  reportagem,  um  gerente  escolhe  como  processá-la.  O  gerente  pode 
sinalizar ou pode distribuir a mensagem de reportagem de evento para processos no sistema de gerência. 
Esses processos podem examinar o agente para informações adicionais, ou pode tentar relacionar o report 
recebido com outros relatórios e informações de status para determinar um evento em uma rede maior.

A operação Inform é disponível apenas na segunda versão do protocolo. Esta operação, enviada por uma 
entidade inform SNMP, notifica um gerente SNMP de um evento em um sistema e pode prover o valor de 
uma ou mais instâncias naquele sistema.

4.4.4 Troca de Mensagens SNMPv1 e SNMPv2

O formato das mensagens dos protocolos SNMPv1 e SNMPv2 são similares. O formato dos PDUs dentro 
de uma mensagem são idênticos com exceção que SNMPv2 contém uma pequena quantidade adicional de 
tipos de PDU e não usam um dos tipos do SNMPv1. Assim, entidades SNMPv1 não podem diretamente 
trocar mensagens com entidades SNMPv2. Entretanto, esta falta de inter-operação entre os protocolos 
pode  ser  superada pelo uso de entidades que  implementam ambos os protocolos  (que são chamadas 
entidades  bilíngües),  ou  pelo  uso  de  um  protocolo  intermediário  que  traduz  os  dois  formatos  de 
mensagens.

4.4.5 Transmissão de uma Mensagem SNMP

Uma entidade SNMP realiza as seguintes ações para transmitir um PDU para outra entidade SNMP.

a) O PDU é construído usando a estrutura ANS.1, definida no RFC 1157.

b) Este PDU é então passado para um serviço de autenticação, junto com o endereço de origem e destino 
e o nome da comunidade. O serviço de autenticação realiza transformações para esta troca, assim como 
criptografia ou a inclusão de um código de autenticação e retorna o resultado.

c) A entidade então constrói a mensagem, consistindo de um campo versão, nome da comunidade, e o 
resultado do passo b.

d) O novo objeto ANS.1 é representado usando as regras básicas de codificação, e passado ao serviço de 
transporte.

4.4.6 Recebimento de uma Mensagem SNMP

Em princípio, uma entidade SNMP realiza as seguintes ações assim que recebe uma mensagem SNMP 
([CHES98]):

a. faz uma supervisão na sintaxe básica da mensagem e descarta a mensagem se ela falhar na 
verificação;

b. verifica o número da versão e descarta a mensagem se esta for incompatível;

c. a entidade então passa o nome do usuário, a parcela PDU da mensagem e a origem e 
destino do endereço de transporte para um serviço de autenticação:

• se a autenticação falha, o serviço de autenticação avisa a entidade, que descarta a 
mensagem;

• se a autenticação tem sucesso, o serviço de autenticação retorna na forma de um objeto 
ANS.1.

A entidade faz uma supervisão na sintaxe básica da PDU. 



4.5 Identificação e Recuperação de Objetos

Para  prover  um método  eficiente  de  recuperação  das  informações  de  gerência,  o  SNMP utiliza  um 
Identificador de Objeto que é formado pela sua concatenação com um sufixo. A forma do sufixo depende 
do tipo do objeto e é utilizado de acordo com estas regras ([BRON93]):

a. apenas objetos simples podem ser identificados. Dessa forma, objetos como tabelas ou 
linhas de uma tabela não podem ser manipulados de forma agregada;

b. se o objeto não é uma coluna de uma tabela, o sufixo é simplesmente 0 (zero). Então, a 
identidade de uma ocorrência do objeto SysDescr seria, por exemplo:

iso.org.dod.internet.mgmt.mib.system.sysDescr.0 

ou

1.3.6.1.2.1.1.1.0

c. se o objeto for uma coluna de uma tabela, a descrição textual da tabela na MIB 
correspondente define como o sufixo é formado, selecionando-se as colunas necessárias 
para fazer um sufixo único.

Por exemplo, ocorrências de colunas da tabela IfTable do grupo Interface 
são identificadas utilizando-se o valor da coluna IfIndex. Assim a ocorrência 
da coluna IfDescr associada à primeira interface (índice) é simplesmente:

iso.org.dod.internet.mgmt.mib.interface.ifTable.ifIndex.ifDes
cr.1

ou 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1

Para permitir atravessar toda a árvore de objetos de uma MIB o operador get-next move-se de um objeto 
para outro baseado na visita anterior.

A chamada get-next(SysDescr.0), por exemplo, retorna o nome e o valor da próxima instância na árvore, 
que deve ser, de acordo com a definição formal da MIB:

SysObjetctId.0

Isso ilustra um importante conceito de que o operador get-next pode ser utilizado para confirmar se um 
objeto é suportado pelo agente, simplesmente especificando o nome de um outro objeto ao invés dele 
próprio. Então uma operação transversal é possível utilizando-se o resultado da primeira chamada como 
parâmetro para a segunda até que um erro seja retornado.

Devido à arquitetura da MIB, as tabela são pesquisadas em ordem de coluna, ou seja, todas as instâncias 
da primeira coluna são verificadas, todas as da segunda coluna e assim por diante até que todas tenham 
sido verificadas.

A única vez que get-next retornará um erro é quando o operando é o mais à direita da árvore ou mais à 
direita da instância. Uma vez que este operando suporta múltiplos operandos, é possível pesquisar uma 
tabela inteira. A chamada:

Get-next(ipRouteDest, ipRouteIfIndex, ipRouteNextHop)



Retorna o nome e o valor destas três colunas na primeira linha da tabela de roteamento IP. Se havia uma 
rota default instalada na tabela de roteamento, os nomes seriam:

IpRouteDest.0.0.0.0

IpRouteIfIndex.0.0.0.0

IpReouteNextHop.0.0.0.0

Para encontrar a próxima linha na tabela, estes nomes são utilizados como operandos para outra chamada 
get-next:

get-next(ipRouteDest.0.0.0.0,

IpRouteIfIndex.0.0.0.0,

IpReouteNextHop.0.0.0.0)

Este processo pode ser continuado até que toda a tabela seja pesquisada. O gerente sabe que ele alcançou 
o fim da tabela quando um nome é retornado e esta não compartilha o mesmo prefixo do tipo do objetos 
desejado. Um exemplo:

get-next(ipRouteDest) à ipRouteDest.0.0.0.0

get-next(ipRouteDest.0.0.0.0) à ipRouteDest.192.33.4.20

get-next(ipRouteDest.192.33.4.20) à ipRouteIfIndex.0.0.0.0

A  terceira  chamada  do  operador  get-next  retornou  uma  instância  com  um  prefixo  diferente  que  o 
fornecido pelo operador.

Dessa forma, o gerente sabe que ele chegou ao fim da tabela. Naturalmente, uma pesquisa pode se iniciar 
pelo meio da tabela de roteamento, apenas um identificador parcial seria necessário:

get-next(ipRouteDest.192.33.4.0,

ipRouteIfIndex.192.33.4.20,

ipReouteNextHop.192.33.4.20)

Assim a primeira entrada da tabela de roteamento seria recuperada após o endereço 192.33.4.20, pois este 
funciona como um índice de pesquisa para a recuperação de um determinada ocorrência.

4.5.1 Acesso às Tabelas

A  forma  como  é  implementado  o  protocolo  de  gerência  define  como  os  objetos  tabulares  são 
manipulados.

Adição de Linhas 

Utilizando-se  SNMP,  uma nova linha  é  adicionada  a  uma tabela  utilizando-se  a  operação  set.  Cada 
variável da operação corresponde a um coluna na nova linha junto com o identificador da nova instância. 
Então, para uma tabela contendo cinco objetos em linha, a operação  set terá cinco variáveis, uma para 
cada objetos e cada uma com o mesmo identificador de instância.

Remoção de Linhas



Com o SNMP, uma linha é removida de uma tabela com o operador  set que troca o valor de uma das 
colunas da tabela na linha para invalid. Por exemplo, para renovar uma entrada da tabela de roteamento, a 
instância do objeto ipRouteType correspondente é marcada como inválida. Assim, estações de gerência 
devem  estar  preparadas  para  receber  informações  tabulares  de  agentes  cujas  entradas  não  estão 
correntemente em uso.

A estação pode verificar a validade da informação examinando o campo apropriado, isto é, o mesmo 
campo usado para eliminar uma entrada.

4.6 CMIP X SNMP

Co-existem,  hoje,  como  padrões,  duas  famílias  de  protocolos:  o  SNMP,  padrão  Internet,  e  CMIP 
(Common Management Information Protocol) que é um padrão internacional da ISO/OSI (Intenational 
Standard Organization/Open Systems Interconnection). Sob um ponto de vista funcional, o SNMP e o 
CMIP são mais similares que diferentes. Ambos possuem o mesmo objetivo: mover informação de um 
local para outro a fim de que o gerente da rede faça um balanço do que acontece e tome alguma atitude 
em casos de problemas no funcionamento da rede ([BRON93]).

Ambos usam MIB que suportam extensões de fabricantes. As diferenças entre eles estão na filosofia de 
acesso aos dados, onde o SNMP é mais voltado para a recuperação de itens individuais enquanto o CMIP 
recupera mais dados agregados.

Outra diferença é que o SNMP trabalha por polling, ou seja, pergunta regularmente a cada agente pelo seu 
estado; enquanto no CMIP o agente informa ao gerente quando seu estado foi alterado. 

O SNMP requer apenas datagramas não-confiáveis, o que significa que ele pode ser usado com Ethernet, 
IPX da Novell, UDP e outros protocolos de comunicação. O CMIP, em comparação, requer um serviço 
orientado a  conexão necessitando de  um TCP ou do TP-4 (nível  de transporte  classe 4)  da OSI.  O 
mapeamento  do  CMIP  sobre  o  TCP  é  definido  como  CMOT  (CMIP  sobre  TCP)  e  estabelece  um 
mapeamento da estrutura de gerência OSI para gerência de redes baseadas no conjunto de protocolos 
TCP/IP.

Apesar das diferenças entre os protocolos, a migração de um para outro não é complexa. Isto acontece 
porque a definição dos objetos da MIB é a mesma, isto é, mantém-se o mesmo esquema conceitual dos 
dados. O SNMP tem uma vantagem bastante grande que é a quantidade de produtos que já o suportam em 
contraste com o CMIP que praticamente não possui implementações.

4.7 Resumo do Capítulo

Neste capítulo foi apresentado o SNMP que é plataforma de gerenciamento mais difundida atualmente 
([HARN98]) apresentando sua sintaxe e semântica.

É  feita  uma  discussão  detalhada  do  impacto  da  estratégia  de  comunicação  a  ser  utilizada  entre  os 
componentes da arquitetura de gerência SNMP. Foi constatado que o transporte sem conexão apresentou 
diversas vantagens.

Ainda  neste  capítulo  são  apresentadas  as  operações  SNMP  e  sua  implicação  na  composição  das 
mensagens entre  os componentes da arquitetura.  É feita  uma análise comparativa do SNMP (padrão 
Internet) com o SMIP (padrão ISO/OSI). Uma vez que a definição de MIB é a mesma a migração entre 
ambos não é  complexa.  Um ponto forte  a  favor  do SNMP é o elevado número de implementações 
disponíveis para o mesmo.

5 O pacote cmu snmp

A Carnegie Mellon University (CMU) fornece uma implementação do SNMP denominada CMU SNMP. 
Este pacote de  software pode ser livremente utilizado e foi desenvolvido para apoiar a construção de 



aplicações de gerência de redes de computadores ([MEIR98] [SCHO98]).

O  projeto  Linux  CMU  SNMP  suporta  SNMPv1  e  SNMPv2.  Ele  inclui  um  agente  bilíngüe 
SNMPv1/SNMPv2 e várias ferramentas de gerência utilizáveis através de linha de comando. A versão 
atual deste pacote não tem nenhum apoio adicional para SNMPv3.

O pacote foi portado para Linux por Jüergen Schönwälder e Erik Schönfelder. Disponível à comunidade 
desde abril de 1996 já pode ser encontrado na versão 3.6. Nesta versão poderemos destacar o suporte para 
plataformas multiprocessadoras. O suporte para SNMP sobre IPX e o tipo de interface IPX também foram 
definidos. Entretanto, esta última característica ainda é opcional e deve ser configurada no agente.

Outra característica importante é a existência de uma API em linguagem C que pode ser utilizada para a 
construção de programas na mesma linguagem.

A documentação sobre o pacote é mínima, podendo ser obtida na página Internet User’s Guide to CMU 
SNMP for Linux ([DAVI99]) e nos arquivos que acompanham o pacote. 

A  versão  3.6  do  pacote  está  disponível  por  FTP  em  ftp.ibr.cs.tu-bs.de  (134.169.34.15)  em 
/pub/local/linux-cmu-snmp ou na página Internet  Linux CMU SNMP Project  ([SCHO98]) em formato 
fonte e binário (cmu-snmp-linux-3.6-src.tar.gz e cmu-snmp-linux-3.6-bin.tar.gz respectivamente).

Esta versão foi testada com Linux v2.0.35 and v2.1.125, com libc v5.4.38 e pode ou não funcionar com 
kernels mais antigos e outras libc’s. 

5.1 Procedimentos de Instalação

Os procedimentos para a instalação do pacote não requerem outros que não aqueles mencionados neste 
documento. No entanto, é possível que seja necessário instalar o pacote em formato fonte e compilá-lo na 
própria máquina para que ele venha a executar as suas funções ([SCHO98]). 

5.1.1 Instalação do Pacote em Formato Binário

Para a instalação do pacote em formato binário alguns procedimentos são necessários.

1. Extrair os arquivos binários, manuais e outros executando:

rm /usr/sbin/snmpd /lib/libsnmp.so

cd / ; tar xvzf .../cmu-snmp-linux-3.6-bin.tar.gz 

2. Executar o arquivo installconf, se for a primeira instalação de 3.6,

cd tmp/cmu-snmp-linux-3.6/etc 

./installconf -mini <password> 

3. Acrescentar uma entrada em /etc/rc.local para ativar o agente que rodará em 
background:

/usr/sbin/snmpd -f ; echo 'snmpd' 

4. Um teste rápido pode ser feito, depois da ativação do agente, executando a chamada:

snmpwalk localhost public system 

5.1.2 Instalação do Pacote em Formato Fonte



Para a instalação do pacote em formato fonte, alguns procedimentos são necessários.

1. Extrair o arquivo fonte executando:

tar xvzf .../cmu-snmp-linux-3.6-src.tar.gz

cd cmu-snmp-linux-3.6 ; ./configure ; make

2. Alternar para o diretório raiz e executar:

make install 

3. Executar o arquivo installconf, se for a primeira instalação de 3.6,

cd tmp/cmu-snmp-linux-3.6/etc 

./installconf -mini <password> 

4. Ativar uma entrada em /etc/rc.local para ativar o agente que rodará em background:

/usr/sbin/snmpd -f ; echo 'snmpd' 

5. Um teste rápido pode ser feito, depois da ativação do agente, executando a chamada:

snmpwalk localhost public system

5.2 Configuração do Protocolo

Para interagir com SNMPv1, quase nada precisa ser configurado. O arquivo snmpd.conf é o único cujo 
o conteúdo é lido pela primeira versão do protocolo. Nele é possível personalizar o nome da comunidade, 
a pessoa responsável pelo dispositivo, sua localização e nome do sistema. 

Somente dois tipos de comunidades são possíveis; public e private, sendo que este último pode assumir 
qualquer nome personalizado pelo gerente da rede. A esta comunidade pode ser atribuído direitos de 
leitura e/ou escrita.

Para fazer uso da segunda versão do protocolo, o pacote contém quatro arquivos de configuração. São 
eles (SCHO98]):

• party.conf , que define endereços IP, chaves de autenticação e privacidade dos grupos,

• view.conf, que define as sub-árvores da MIB

• context.conf, que define a visão da MIB ou proxy relationship para cada contexto

• acl.conf, que associa dois grupos com um contexto e um conjunto de privilégios.

Para ilustrar estes conceitos, será apresentada uma configuração ilustrativa dos arquivos mencionados. 

 

party.conf

A FIG. 5.1 apresenta configuração necessária ao arquivo  /etc/party.conf, para a criação de dois 
novos grupos. Neste exemplo, os grupos recebem a descrição de batman (gerente) e robin (agente), e para 



determiná-los é necessário adicionar as seguintes definições no arquivo 

Robin .1.3.6.1.6.3.3.1.3.127.0.0.1.5

SnmpUDPDomain 127.0.0.1 161

NoAuth NoPriv

300 484  

29F660EA  

00000000000000000000000000000 Null

00000000000000000000000000000 Null

 

Batman .1.3.6.1.6.3.3.1.3.127.0.0.1.6

SnmpUDPDomain 0.0.0.0 0

NoAuth NoPriv

300 484  

29F660EA  

00000000000000000000000000000 Null

00000000000000000000000000000 Null

FIGURA 5.1 - Descrição dos grupos no arquivo party.conf

Esses  grupos  irão  se  comunicar  sem  autenticação  (noAuth)  e  sem  privacidade  (noPriv)  e  são, 
respectivamente, o quinto e sexto grupos definidos neste sistema local. O endereço 127.0.0.1 indica que o 
grupo está localizada no host local.

O  caminho  expandido  onde  os  grupos  são  definidos  (.1.3.6.1.6.3.3.1.3)  é: 
.iso.org.dod.internet.snmpv2.snmpModules.partyMIB.partyAdmin.IniticalPartyID.

view.conf

Uma visão descreve que conjunto de objetos (uma variável, uma árvore completa, partes de árvores) será 
manipulado quando uma operação for requisitada.

Para  criar  duas  novas  visões,  é  necessário  adicionar  as  seguintes  duas  linhas  no  arquivo 
/etc/view.conf.



3 .iso.org.dod.internet.mgmt excluded Null

3 .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.syscontact included Null

Desta forma, duas novas visões foram criadas (visões número 3) que contém somente o objeto sysContact 
e nada mais.

context.conf

Adicionando-se as seguinte definição ao arquivo /etc/context.conf, determina-se que batcave é o 
terceiro contexto na máquina local (último dígito do ID), e se refere a visão da MIB número 3. Os três 
zeros indicam que este não é um proxy relationship.

Batcave .1.3.6.1.6.3.3.1.4.127.0.0.1.3

3 Null currentTime

0 0 0

acl.conf

A configuração do arquivo  /etc/acl.conf especifica que o grupo destino (robin) pode recuperar 
informações (G) do contexto a qual pertence (batcave) para o grupo origem (batman).

robin batman batcave G

5.3 Suporte a Módulos MIB

A versão corrente suporta os seguintes módulos MIB:

• MIB II (RFC 1213)

• Identification MIB (RFC 1414)

• Host Resources MIB (RFC 1514)

• TUBS Linux MIB (ainda em fase experimental)

MIBs são definidas em uma linguagem formal chamada ASN.1. Assim, um gerente (ou agente) para usar 
as definições da MIB, deve converter a definição em ASN.1 em um formato interno específico para ser 
reconhecido. Esta conversão é estabelecida através de um parser.

CMU SNMP possui um parser inteligente que é capaz de converter ASN.1 no próprio formato do pacote. 
CMU SNMP procura a definição MIB ASN.1 em um arquivo chamado mib.txt, tipicamente localizado 
no diretório  /user/lib.  Este arquivo, na sua forma original, contém as definições ASN.1 para todas as 
MIBs padronizadas.

Entretanto, CMU não tem definições ASN.1 para MIBs proprietárias. Por exemplo, suponha que se queira 
monitorar as portas de um concentrador Synoptics Token Ring. Para fazer isto com CMU SNMP, deve-se 
adicionar ao arquivo mib.txt as definições ASN.1 desta MIB proprietária. e também daquelas que ela 
depende.

5.4 Ferramentas Disponíveis

Os componentes utilizados em sistemas de gerência de redes (gerente, agente e MIB) estão presentes no 
CMU SNMP. O gerente é formado por programas executados separadamente via linha de comando, como 



aplicações do tipo cliente, em um paradigma Client/Server. 

Os programas disponíveis para as funcionalidades de gerente são: snmpget, snmpgetnext, snmpnetstat, 
snmptest, snmptrap, snmptrapd, snmpwalk (GASP98]). Estes programas serão explorados a posteriori.

A  maioria  das  operações  requer  o  mesmo tipo  de  informação.  Os  argumentos  mais  freqüentemente 
solicitados para a execução das operações do pacote são:

• host - representa o nome ou endereço IP da entidade a ser consultada;

• community - especifica o nome da comunidade para a transação no sistema remoto;

• variable-name - representa um único ou uma lista de identificadores de objetos.

Com exceção do programa SnmpNetStat, adicionando-se o argumento "-d" a chamada da aplicação, será 
feito um dump dos pacotes enviados e recebidos.

Para  snmpget,  snmpgetnext  e  snmpwalk,  é  possível  estabelecer  um  parâmetro  para  o  nome  da 
comunidade que especifica qual versão do protocolo utilizar.

Se o primeiro caracter da string do nome da comunidade for o sinal "+", essas operações usarão SNMPv2. 
Se nenhum caracter anteceder o nome da comunidade então a operação utilizará SNMPv1 para todas as 
requisições.

5.4.1 SnmpGet

A SnmpGet é  uma aplicação SNMP que se utiliza de requisições SNMP GetRequest.  Esta  operação 
permite a leitura do conteúdo de uma ou mais variáveis presentes na MIB de um dispositivo gerenciado. 
Ela apresenta o seguinte formato:

snmpget [-v] [-p <porta>] [-t <timeout>] 
[-r  <retries>]  host  community  variable-
name [variable-name]

Observe o seguinte  exemplo em que a  operação snmpget,  aplicada a  um  host,  trará  o  conteúdo das 
variáveis system.sysdescr.0 e system.sysuptime.0.

snmpget host public system.sysdescr.0 system.sysuptime.0

Se a entidade da rede apresentar erro no processamento da requisição, um pacote de erro retornará e será 
apresentado, ajudando a detectar de que modo houve má formação da mensagem. Se houverem outras 
variáveis na requisição, a resposta será reenviada sem a variável com problema.

Opções:

• -v: imprime a versão na stdout e sai;

• -p <porta>: especifica a porta do host destino a ser conectada. O padão é a porta 161;

• -t <timeout>: especifica o timeout inicial. O timeout é incrementado depois de cada 
tentativa e o valor padrão é 300ms.

• -r <retries>: especifica o número de retries. O valor padrão é 6;

5.4.2 SnmpGetNext



A SnmpGetNext é uma aplicação SNMP que se utiliza de requisições SNMP GetNextRequest para buscar 
informações de uma entidade de rede. Um ou mais objetos podem ser dados como argumentos em uma 
mesma linha de comando. Para cada argumento do programa é retornada a variável lexicograficamente 
seguinte da MIB da entidade remota. A sintaxe de SnmpGetNext se apresenta como:

snmpgetnext  [-p  <porta>]  host 
community  variable-name  [variable-
name]

A linha  de  comando  que  segue  apresenta  um exemplo  da  operação  SnmpGetNext  recebendo  como 
argumentos  os  objetos  system.sysDescr.0  e  system.sysUpTime.0.  A  chamada  retornará  o  valor  dos 
objetos system.sysObjetcID e system.sysContact.

snmpgetnext host public system.sysdescr.0 system.sysuptime.0

Assim como em SnmpGet, uma mensagem de erro será retornada se ocorrer um erro no processamento da 
requisição.

5.4.3 SnmpSet

SnmpSet é uma aplicação que usa a requisição Set para alterar informações em uma entidade de rede. Um 
ou mais objetos podem ser atribuídos como argumentos na linha de comando, sendo que um tipo e um 
valor devem ser acompanhados de cada objeto. Sua representação é:

Snmpset [-p port] [-d] [-r retries] [-t timeout] 
host community objtctID type value [objetcID type 
vale]

O tipo se refere a um único caracter, que pode ser:

• i, para INTEGER;

• s, para STRING. A string deve ser informada entre aspas;

• x, para HEX STRING;

• d, para DECIMAL STRING;

• n, para NULLOBJ;

• o, para OBJID;

• t, para TIMETICKS;

• a, para IPADDRESS.

O valor se refere ao novo valor para o objeto na lista de argumentos.

O comando SnmpSet permitirá a alteração do valor dos objetos da MIB do dispositivo referenciado se 
este pertencer a uma comunidade que permita direitos de escrita na sua definição. A comunidade public 
não permite direitos de escrita aos objetos da MIB, somente recuperação.

5.4.4 SnmpNetStat

SnmpNetStat é baseado na operação netstat, do UNIX, e permite a obtenção de informações relacionadas 
a rede, como por exemplo sockets ativos e estado das interfaces. Este programa pode ser executado de 



forma contínua, com base em um intervalo de tempo especificado. Seu formato é:

snmpgetstat host community [opção(ões)]

As opções podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto e são:

• -a: a apresentação padrão, para sokets ativos, mostra endereços locais e remotos, o 
protocolo e o estado interno do protocolo. O formato dos endereços estão na forma 
"host.port" ou "network.porta". Este último é usado se um endereço de socket especifica 
uma rede mas não especifica o endereço do host. Quando hosts e endereços de rede são 
conhecidos estes são mostrados simbolicamente de acordo com as bases /etc/hosts e 
etc/networks, respectivamente. Se um nome simbólico para um endereço é desconhecido, 
ou se a opção –n é especificada, o endereço é impresso numericamente, de acordo com a 
família de endereços.

• -i: esta opção apresenta como interface de saída uma tabela de estatísticas cumulativas 
referentes a pacotes transferidos, erros e colisões. Os endereços de rede da interface e a 
unidade de transmissão máxima (maximum transmission unit - mtu) também são 
mostradas.

• -I "interface": mostra informações apenas sobre a interface especificada, podendo ser 
atribuído um intervalo. A primeira linha de informações contém um resumo de quando o 
sistema foi pela última vez reinicializado. As linhas subsequentes mostram valores 
acumulados de acordo com o intervalo.

• -n: mostra endereços de rede como números (normalmente snmpNetStat interpreta 
endereços e tenta mostrá-los simbolicamente);

• -p "protocol": mostra estatísticas sobre o protocolo, representado por seu nome ou um 
alias para ele. Alguns nomes de protocolos e aliases são encontrados no arquivo 
/etc/protocols. Uma resposta vazia tipicamente significa que não há dados interessantes a 
serem mostrados. O programa acusará um erro se o protocolo for desconhecido ou se não 
houver rotinas de coleta de estatísticas para ele;

• -s: mostra estatísticas por protocolo;

• -r: mostra as tabelas de roteamento; quando –s também está presente, este mostra 
estatísticas de roteamento.

As tabelas de roteamento indicam as rotas disponíveis e seus  status. Cada rota consiste de um host ou 
rede destino e um gateway a ser utilizado para pacotes enviados. Os campos de flags mostram o estado da 
rota (U, se estiver ativa), se a rota é para um gateway (G), se a rota foi criada dinamicamente por um 
redimensionamento (D), ou se a rota foi modificada por um redirecionamento (M). Rotas diretas são 
criadas para cada interface associadas ao host local. O campo gateway de cada entrada mostra o endereço 
da interface de saída. O campo interface indica a interface de rede utilizada pela rota.

5.4.5 SnmpWalk

SnmpWalk é uma aplicação SNMP que usa requisições GetNext  para recuperar toda uma árvore de 
informações sobre uma entidade de rede.

snmpwalk host community [variable-name]

Uma ou mais variáveis podem ser inseridas na linha de comando. Estas variáveis especificam qual porção 
do espaço identificador será procurada usando uma requisição Get Next. Todas as variáveis na subárvore 
abaixo da variável especificada são buscadas e seus valores apresentados ao usuário. Se mais de uma 



variável é especificada a busca é feita de forma paralela.

Se em lugar do nome da variável for especificado como argumento o nome do grupo, então SnmpWalk 
fará uma busca em toda a árvore da MIB.

5.4.6 SnmpTrap

É uma aplicação SNMP que forma e envia mensagens SNMP TRAP a um host. Esta aplicação apresenta 
a forma:

Snmptrap  host  community  trap-type 
specific-type device-description [-a 
agent-addr]

Onde:

• trap-type e specific-type são inteiros que especificam o tipo de mensagens detrap a serem 
enviadas;

• device-description é uma descrição textual do dispositivo que está enviando o trap, para 
ser usado como valor de uma variável system.sysDescr.0 enviada na lista de variáveis desta 
mensagem;

• -a agent-addr é um argumento opcional que pode ser usado para mudar o endereço de 
onde o trap reporta. De outro modo, o endereço da máquina de envio é usado.

Os tipos de traps definidos são:

• 0 (ColdStart): significa que a entidade SNMP de envio se auto reinicializa de modo que a 
configuração do agente ou a implementação da entidade possa ser alterada;

• 1 (warmStart): significa que a entidade SNMP de envio se auto reinicializa de modo que 
nem a configuração do agente nem a implementação da entidade é alterada;

• 2 (linkDown): significa que a entidade SNMP de envio reconhece uma falha em um dos 
links de comunicação representados na configuração do agente;

• 3 (linkUp): significa que a entidade SNMP de envio reconhece que um link de 
comunicação representado na configuração do agente voltou a estar ativo;

• 4 (authenticationFailure): significa que a entidade SNMP é o endereço de uma mensagem 
de protocolo que não esteja apropriadamente autenticada. Enquanto implementações de 
SNMP devem ser capazes de gerar este trap, deve também ser capazes de suprimir a 
emissão dos mesmos via um mecanismo específico de implementação;

• 5 (egpNeighboLoss): significa que um vizinho EGP para o qual a entidade SNMP de envio 
era um parceiro EGP foi marcada como down e o relacionamento de parceira não existe 
mais;

• 6 (enterpriseSpecific): significa que a entidade SNMP de envio reconhece que algum 
evento enterpriseSpecific ocorreu. O campo specific-trap identifica o trap particular que 
ocorreu.

5.4.7 SnmpTrapd

CMU SNMP fornece um  daemon chamado SnmpTrapd que permite  uma máquina gerente  receber  e 



registrar mensagens de trap enviadas por SnmpTrap através da porta 162 da máquina destino.

Esta implementação entretanto, não fornece um comando a nível de Shell para gerar traps SNMPv1 de 
uma máquina agente. A aplicação SnmpTest, descrita no item 5.4.8 oferece um mecanismo para geração 
de traps SNMPv2.

A sintaxe de SnmpTrapd se apresenta na forma:

Snmptrapd [-v1][-p][-s][-i]

As opções representam os seguintes significados:

• v1: deve ser especificada para receber e registrar traps enviados por SnmpTrap para a 
primeira versão do protocolo. Traps v1 são o padrão; 

• -p: imprime as mensagens na saída padrão do sistema;

• -s: usará syslog para registrar as mensagens. Estas mensagens são enviadas com o nível de 
LOG-WARNING e, se disponível, são enviadas à LOG_LOCAL0.

• -i: adiciona a porta IPX. Esta opção somente é disponível se o suporte a IPX estiver 
implementado.

O registro das mensagens é da forma:

Sep 17 22:39:52 suffern snmptrapd: 128.2.13.41: Cold Start

Trap (0) Uptime: 8 days, 0:35:46

Este comando deve ser executado como root de modo que a porta UDP 162 possa ser aberta.

5.4.8 SnmpTest

SnmpTest é uma aplicação flexível que permite monitorar os dispositivos gerenciados por meio da leitura 
e alteração do conteúdo das variáveis da MIB, utilizando um interpretador de linha de comandos. Esta 
aplicação tem o seguinte formato:

snmptest host community

Ao invocar o programa, um interpretador de linha de comando procede aceitando comandos. Ele iniciará 
com:

Please enter the variable name:

Neste ponto um ou mais nomes de variáveis podem ser digitados, um por linha. Uma linha em branco é o 
comando para enviar a requisição de cada uma das variáveis para a entidade remota. 

Quando inicializado, o programa se utiliza de uma requisição do tipo GET. Isto pode ser alterado para 
uma requisição do tipo GETNEXT ou SET digitando-se os comandos "$N" ou "$S" respectivamente. O 
comando "$D" fará um dumping de cada variável enquanto que "$Q" finalizará o programa.

Quando se está no modo SET, mais informações são requeridas para cada variável. Estas informações 
dizem respeito ao tipo da variável de entrada. Se a variável for do tipo inteiro (i), somente será necessário 
informar um valor em decimal; se a variável for uma string (s), deverão ser informados números decimais 
separados por espaços em branco, um por byte da string.



5.5 Interface de Programação de Aplicações

O pacote  CMU SNMP conta  com um conjunto  de  rotinas,  que  podem ser  utilizadas  em programas 
escritos na linguagem C. Esse conjunto de rotinas recebe a denominação de API, sendo que a aplicação 
que se utilize da mesma deve incluir bibliotecas específicas para esta função.

A API faz uso de uma série de funções e estruturas que definem as informações para um conjunto de 
transações. Essas transações compartilham características similares de transporte ([GASP98]).

5.6 Outras Ferramentas

Existem  muitas  ferramentas  que  trabalham  com o  protocolo  SNMP  em  todo  o  mundo.  Um pacote 
amplamente usado é o Scotty Network Management Toolkit (http://www.cs.utwente.nl/~schoenw/scotty/ ) 
([SCHO98]).

Scotty inclui uma extensão para Tcl (Tool Command Language)  chamada Tnm que permite escrever 
scripts SNMPv1/SNMPv2 em Tcl. Alguns exemplos são incluídos no pacote para demostrar o poder da 
API Tcl. O pacote Scotty também contém Tkined, uma estação de gerenciamento de rede gráfica baseada 
em Tcl/Tk. 

5.7 Resumo do Capítulo

A instalação e configuração do pacote de  software CMU SNMP para o sistema operacional Linux foi 
apresentada e discutidos os principais parâmetros de configuração.

Este pacote, atualmente, é uma das implementações de SNMP de livre uso mais utilizada na construção 
de aplicações de gerência de redes.

O pacote  apresenta  ainda,  um conjunto  de  aplicações  para  gerenciamento assim como uma API em 
linguagem C, que faculta a construção de programas para atender demandas específicas de gerência.

O  CMU  SNMP,  versão  3.6,  implementa  SNMPv1  e  SNMPv2  e  tem  suporte  para  plataformas 
multiprocessadoras.

Conforme apresentado no capítulo 6 a seguir, os recursos do pacote serão empregados na construção de 
uma interface para gerenciamento de dispositivos da rede corporativa de computadores da UNIMED.

6 O SNMP na rede Unimed: a proposta MARB

Neste  capítulo  é  descrita  a  proposta  MARB  (Multiple  Access  with  Remote  Browsing  version)  de 
gerenciamento baseada em SNMP destinada a Rede Corporativa de Computadores da Unimed. Com 
intuito de caracterizar o universo a ser gerenciado é apresentada a topologia da Unimed, os equipamentos 
que a compõem e seus principais serviços.

6.1 A Unimed: Topologia e Principais Caraterísticas

A Unimed Uberlândia possui sua Rede Lan desde 1998. A Rede está interligada com a Rede Estadual 
Unimed (2002) , conectada com a Unimed Seguradora (2001) e tambem está conectada a Internet



A Rede Lan também dispõe 
de uma conexão, a nível municipal, com o Ponto de Presença (POP) da Rede localizado na ACS (ALGAR 
CALL CENTER) onde presta serviços na Área de Saúde Ocupacional (SESMT) (FIG. 6.1).

 

FIGURA 6.1 - Conexões externas da Intranet

A Rede Local oferece suporte a serviços típicos da Internet, tais como; E-mail (Eletronic Mail), FTP e 
WWW (World Wide Web) assim como a demanda dos sistemas de automação em uso na UNIMED.

A Rede Local caracteriza-se por uma significativa abrangência de área. Ela compreende todas as unidades 
localizadas em Uberlândia (Farmácia Unimed, CR Comercial e Sesmt).

6.1.1 A Topologia da Rede

A Intranet se organiza a partir de três backbones principais; um primeiro, que interliga os equipamentos 
diretamente  expostos  a  Internet  um  segundo  a  partir  do  qual  a  Intranet  é  organizada,  e  o  terceiro 
conectando a rede estadual.

A Intranet dispõe de serviço de Firewall interconectando os três backbones. Este serviço resguarda a rede 
corporativa de acessos externos provindos da Internet, bem como permite autonomia de gerenciamento 
das classes IP utilizadas.

A  Rede  utiliza  em seus  tres  principais  backbones a  topologia  de  barramento  empregando  o  padrão 
Ethernet 10baseT (cabo de par trançado categoria 5 operando a 10/100 Mbps).

O primeiro  backbone acomoda os equipamentos que atendem os serviços Internet (WWW, FTP e  E-
mail). Estes serviços exigem conexão direta com outros dispositivos existentes na Internet para que possa 
ocorrer a troca de informações. Integram esse backbone:

• "web.unimeduberlandia.com.br" (web), que atende serviços Internet;

• "intra.unimeduberlandia.com.br" (intra) servidora de DNS (Domain Name Server) 
primario, E-Mail e gerencia de SNMP;

• "reka.unimeduberlandia.com.br" (Aker), que oferece o serviço de firewall;

• "web2.unimeduberlandia.com.br" (web2), servidora de paginas web e DNS secundario;

• "banco.unimeduberlandia.com.br" (banco), servidor de banco de dados Oracle para web.



 

O segundo backbone por sua vez, acomoda os servidores que atendem as necessidades da Intranet, quais 
sejam:

• "reka.unimeduberlandia.com.br", que oferece serviço de firewall, gateway TCP/IP e DNS 
da Intranet;

• "unimed-f50", servidor RISC 6000 que faz o papel de servidor de banco de dados 
(DATAFLEX).

• os servidores de rede local da UNIMED.

As redes  locais  dos  departamentos  que  compõem a  UNIMED utilizam tecnologia  Ethernet  10baseT 
(cabeamento UTP - Unshielded Twisted Pair). A conexão entre os equipamentos se dá por um segmento 
individual de cabo. Um cabo para cada ponto de rede que se liga a uma central de conexões (SWITCH). 
Uma das características da tecnologia adotada é permitir que a rede permaneça funcionando mesmo que 
haja rompimento, curto circuito ou desconexão do cabo de uma estação.

A interconexão dos prédios da Farmácia e tambem do Comercial é feita através de fibra ótica, tendo como 
um dos objetivos resguardar uma independência elétrica entre os pontos de rede de cada prédio, pois a 
fibra ótica transporta apenas dados. 

A proposta de topologia de rede da UNIMED se vale dos servidores de rede locais como bridges para 
confinar o tráfego interno da respectiva unidade disponibilizando ao primeiro  backbone apenas tráfego 
pertinente a Internet e aos serviços corporativos que empregam TCP/IP.

6.1.2 Serviços e Equipamentos na UNIMED

• Serviços Internet: WWW server, FTP server e E-Mail

Servidores Pentium 233 Mhz, memória RAM de 128 Mbytes e disco rígido 
de 6 Gbytes. Emprega os sistemas operacionais Linux e Windows NT 4.0.

• Serviço de Firewall e Gerenciamento SNMP.

Reka: Servidor Pentium 233 Mhz, memória RAM de 128 Mbytes e disco 
rígido de 4 Gbytes. Emprega o sistema operacional FREEBSD.

• Serviço de DNS secundário e paginas web

microcomputador 486 dx2/66 Mhz, memória RAM de 16 Mbytes e disco 
rígido de 340 Mb. Emprega o sistema operacional Linux.

• Serviço de DNS e E-mail

microcomputador Pentium 200 Mhz, memória RAM de 128 Mbytes e disco rígido 
de 4.5 Gbytes. Emprega o sistema Linux.

• Serviço de Acesso Permanente de Rede Local Remota

Microcomputadores tipo IBM-PC, 486 ou Pentium. Empregam o sistema 
operacional Windows 9x.

• Equipamentos Clientes



Microcomputadores tipo IBM-PC, com processador 486 ou Pentium. O total 
atinge  aproximadamente  120  equipamentos.  Sua  grande  maioria  utiliza 
Microsoft Windows.

6.1.3 Principais Tipos de Equipamentos que Interligam a Rede Unimed

• Roteadores e Switches

• Centrais de Conexão (HUBs) - 08 unidades

Estas unidades são utilizadas para construção de redes locais para operar no 
padrão Ethernet utilizando cabo de par trançado (10baseT). O número de 
portas oscila entre 8 e 24 portas.

6.2 A Proposta MARB

A proposta MARB de gerenciamento baseada em SNMP contempla acesso simultâneo das informações 
de  gerenciamento  a  partir  de  pontos  remotos.  O  usuário  a  partir  de  qualquer  equipamento  com 
comunicação de rede com o dispositivo gerente pode, utilizando um Browser, manipular as informações 
de gerenciamento. O Browser a ser utilizado deve ter suporte ao processamento de formulários HTML. 

O gerenciamento empregado é baseado na última versão da plataforma CMU SNMP (vide cap. 5). 

As informações reportadas pelos agentes SNMP ao gerente são disponibilizadas aos usuários através da 
execução de rotinas em  scripts CGI (Common Gateway Interface) e em linguagem C. As rotinas em 
linguagem são responsáveis por adequar as informações retornadas ao padrão HTML.

6.2.1 Gerenciamento de Redes Utilizando a Web

O  interesse  no  uso  da  Web  para  disponibilização  das  informações  de  gerenciamento  tem  crescido 
rapidamente. 

Uma vez que a Internet caracteriza-se por um alcance mundial, ferramentas de gerência que empreguem a 
Web atenderão uma das questões fundamentais do gerenciamento, que é a escalabilidade ([TAUR96] 
[BALT97]).

Deste modo, a grande popularidade da Web, combinada com a sua flexibilidade de uso, favorece seu 
emprego para  o  desenvolvimento  de  ferramentas  de  gerenciamento.  Resumidamente,  esta  escolha  se 
justifica em função da mesma:

• ter uma interface internacionalmente conhecida;

• ter implementações disponíveis para todas as plataformas de hardware, o que garante uma 
boa interoperabilidade;

• ser de propósito geral e estar aberta a extensões futuras;

• possuir facilidades de segurança quanto a transferência de dados.

6.2.2 Arquitetura da Proposta

A arquitetura MARB é formada pelos seguintes componentes (Fig 6.6):

• um browser HTML responsável pela exibição da interface de entrada e saída dos dados 
provenientes do WebServer;



• um WebServer, que aloja a página HTML responsável pela interface de gerência que 
dispara os scripts CGIs;

• os Sripts CGIs e programas em linguagem C responsáveis pelo acionamento dos 
procedimentos de gerenciamento SNMP e formatação dos dados retornados pela 
plataforma CMU SNMP;

• a plataforma de gerenciamento CMU SNMP, cujas ferramentas interagem com os agentes 
dos equipamentos gerenciados;

• um agente SNMP, cuja função é administrar os dados da MIB associada ao dispositivo 
gerenciado;

FIGURA 6.6 – Arquitetura da Proposta MARB

Os componentes da arquitetura estão alojados em um equipamento gerente denominado, com o servidor 
Apache como Web Server.

6.2.3 A Interface MARB

A interface MARB foi desenvolvida visando atender características desejáveis em uma plataforma de 
gerenciamento de redes (vide Cap.2).

A proposta MARB é baseada em padrões abertos, uma vez que é destinada para trabalhar com diferentes 
tipos  de  equipamentos  de  fabricantes  diversos.  Requisitos  de  funcionalidade  e  custo  também foram 
considerados, uma vez que os padrões abertos adotados são baseados em tecnologias de domínio público 
e  de fácil  acesso.  Flexibilidade também é um ponto forte  na proposta.  A interface  permite  múltiplo 
acesso, assim como acesso remoto as informações de gerência dos dispositivos especificados.

Nesta versão a interface MARB contempla três grandes segmentos do gerenciamento de redes:

• Visão das áreas funcionais

O  usuário,  a  partir  da  interface  de  gerenciamento  HTML,  especifica 
parâmetros  pertinentes  a  natureza  do  gerenciamento  desejado 
(gerenciamento de Falhas, de Performance e de Configuração), e seleciona o 
dispositivo gerenciado do qual deseja informações.

• Visão dos grupos da MIB 

Na mesma interface também foi considerado o acesso as informações de 
grupos da MIB do dispositivo gerenciado. Essa possibilidade permite que o 
usuário possa, a partir da análise desses grupos, tirar conclusões a respeito 
de  informações  do  dispositivo  gerenciado  que  não  pertencem 
especificamente as áreas funcionais disponibilizadas.

• Visão do status do dispositivo

A  interface  proporciona  ainda,  a  possibilidade  de  obter  informações  a 
respeito do  status do dispositivo especificado. As informações retornadas 
pela  solicitação  deste  aspecto  de  gerenciamento  não  se  enquadram  nas 
categorias  anteriores.  O  status do  dispositivo  informa resumidamente  ao 
usuário,  o tempo de operação e o tráfego no dispositivo.  Dessa forma o 
usuário pode identificar o estado operacional do mesmo.

O  acesso  a  interface  MARB  pode  ser  estabelecido  utilizando-se  qualquer  browser que  suporte  o 



processamento de formulários HTML.

Os parâmetros escolhidos na solicitação dos aspectos de gerenciamento são repassados aos scripts CGIs 
através da especificação de um formulário em HTML. O formulário HTML é um dos métodos pelo qual o 
usuário pode interagir com um script CGI.

CGI é uma interface entre o servidor  Web  e o ambiente de execução do computador onde o mesmo 
processa. Um script é um conjunto de especificações que podem ser escritas em Perl ou C Shell.

Os scripts CGI utilizam variáveis de ambiente que são passadas do servidor Web para o script. A maneira 
como essas informações são passadas ao script depende do método utilizado. O método pode ser GET ou 
POST.

O método GET é  utilizado em pesquisas  simples  nas  quais  a  string passada  contém menos  de  255 
caracteres. O conteúdo a ser pesquisado é colocado na variável de ambiente QUERY_STRING.

O  método  POST  envia  a  maioria  das  informações  para  o  script CGI  por  meio  da  entrada  padrão 
(stdin). Tal script precisa dividir as informações em pares de chave e valor, processá-las e enviar o 
resultado para a sua saída (stdout), que é a entrada de dados do servidor Web. 

A chamada do script CGI na proposta MARB dispara a execução de uma série de programas específicos 
do pacote CMU SNMP para as variáveis passadas pelo  browser. Como resposta, o  browser apresenta 
uma  página  HTML  com  as  informações  de  gerência  solicitadas.  O  formato  de  apresentação  das 
informações é o resultado do processamento de um programa em linguagem C sobre a  resposta dos 
programas do pacote.

 

6.2.4 Caracterização das Rotinas da Interface ao Gerenciamento SNMP

A interface inicial da proposta MARB constitui-se de uma página HTML denominada marb.html. É 
através desta página que serão especificados os parâmetros de gerência que serão entregues na forma de 
variáveis de ambiente ao script CGI. Essas variáveis são definidas através dos recursos da HTML para 
elaboração de formulários.

Quando o cliente faz um pedido ao servidor Web, este identifica a URL que está sendo informada através 
do  atributo  ACTION.  O atributo  ACTION indica  ao  servidor  qual  ação  deve  ser  tomada quando o 
formulário for submetido.

O modo de transmissão das informações do servidor ao script é  feito através do método POST. As 
variáveis de ambiente passadas ao script CGI são "host" e "area". Essas variáveis de ambiente podem 
assumir diferentes valores.

 

O  script CGI especificado em ACTION na  página  HTML, é  responsável  pelo repasse das  variáveis 
definidas no momento da consulta aos programas utilitários do pacote CMU SNMP. O  script é quem 
dispara a execução dos referidos utilitários e do programa em C responsável pela formatação final das 
informações que serão devolvidas ao browser do usuário.

A FIG. 6.10 lista um trecho do script status.cgi. Nele são especificadas as chamadas aos programas 
do pacote CMU SNMP para as variáveis passadas como argumento. As respostas as chamadas, enviadas 
pelos agentes, são armazenadas em arquivos no formato texto para processamento posterior. No trecho 
referenciado  na  FIG.  6.10,  são  utilizados  dois  arquivos  texto  (interface.txt e  area.txt) 
diferentes para processar as informações retornadas.



Note  na linha  3 da mesma figura,  a  chamada do programa  snmpwalk, para  o  host passado como 
parâmetro, ao grupo IP. Os objetos que se deseja obter o valor da instância pertencem a uma tabela e não 
podem ser acessados através de  snmpget. Dessa forma, foi utilizado um arquivo intermediário e um 
comando (grep) (linha 5) sobre ele para filtrar as informações desejadas. O resultado deste comando é 
concatenado ao final do arquivo que será manipulado pelo programa em C (vide FIG. 6.10).

 

FIGURA 6.10 – Visão parcial do script CGI status.cgi

O programa em linguagem C, chamado pelo script CGI, atua sobre o conteúdo do arquivo texto. Neste 
arquivo estão as respostas enviadas pelos agentes para as operações do pacote CMU.

A chamada do programa  outrequest (FIG. 6.10, linha 8) recebe dois arquivos como argumento. O 
primeiro contém as respostas da seqüência  de programas do pacote CMU (area.txt),  enquanto o 
segundo é um dicionário das variáveis da MIB (dic_mib.txt). O conteúdo desse dicionário especifica 
a variável em si e o significado dela em uma linguagem descritiva.

O programa outrequest interpreta seqüencialmente o arquivo area.txt. Para cada linha, é feita a 
distinção  entre  o  nome  da  variável  e  o  seu  valor.  O  nome  da  variável  é  pesquisado  no  arquivo 
dic_mib.txt e apresentado juntamente com a sua descrição em uma coluna em formato HTML. O 
valor da respectiva variável é apresentado em outra coluna na mesma linha.

Ao final da execução de  outrequest,  o resultado, em formato HTML, é enviado para  stdout e 
apresentado no browser.

Vide no Anexo B a listagem do programa outrequest.c.

 

6.3 Resumo do capítulo

De forma análoga a  redes de outras Empresas,  a  UNIMED experimentou nos dois  últimos anos um 
crescimento significativo tanto em equipamentos quanto em abrangência.

Na intenção de caracterizar a rede UNIMED são descritas sua topologia, e a natureza de seus principais 
dispositivos e serviços. No seu estado atual, a rede exige cuidados com sua política de gerenciamento.

A proposta  MARB apresentada,  contempla  recursos de  interoperabilidade  e  facilidade de acesso.  Os 
componentes tecnológicos da proposta são de domínio público e facultam um elevado grau de adequação 
às diferentes necessidades de gerenciamento.

A interface de gerenciamento encontra-se operacional e supervisiona equipamentos da rede corporativa 
da UNIMED.

7 cONCLUSÃO

O grande número e a complexidade dos dispositivos que constituem as atuais redes de computadores 
fazem com que  a  administração  dos  mesmos  se  torne  uma tarefa  bastante  complexa.  Apesar  disso, 
constata-se que muitas instituições ainda não priorizam investimentos em recursos de software e hardware 
para tornar mais produtiva esta tarefa de administração.

Entende-se que uma adoção mais generalizada do mercado de plataformas de gerenciamento de redes, 
exige soluções que contemplem uma boa relação entre funcionalidade e custo.  Uma plataforma para 
contemplar elevada funcionalidade deve ser baseada em padrões abertos, ser flexível a ponto de vir a 



trabalhar com novos paradigmas de rede e  incorporar  novas tecnologias (gerência  baseada em Web, 
sistemas especialistas, processamento paralelo, etc.).

A interconexão de redes promovida pela Internet, estimulou a adoção de plataformas de gerenciamento 
com  elevada  interoperabilidade.  Estas  plataformas  devem  permitir  que  equipamentos  de  diferentes 
fabricantes sejam gerenciados eficientemente. Neste sentido, foi  proposto o SNMP que constitui uma 
proposta  de  gerenciamento  intrinsecamente  genérica,  de  forma  que  pode  ser  usada  para  administrar 
muitos tipos de sistemas.

A estratégia  SNMP, baseada no modelo cliente/servidor,  com gerentes e agentes podendo residir  em 
equipamentos heterogêneos, tornou-se uma das plataformas de gerenciamento mais difundida atualmente 
[HARN98].

De forma análoga a  redes de outras  empresas,  a  UNIMED experimentou nos dois  últimos anos  um 
crescimento significativo tanto em equipamentos quanto em abrangência. Atualmente compõem a rede da 
UNIMED estações Windows e estações servidoras diversas com diferentes sistemas operacionais, assim 
como diversos equipamentos para as necessárias interconexões.

A plataforma de gerenciamento de redes definida para a rede UNIMED é baseada no SNMP. O CMU 
SNMP é um dos pacotes de software de domínio público, que implementa SNMP, mais amplamente 
utilizado.  Na plataforma de  gerência  utilizada para a  rede  UNIMED foi  empregada a  versão 3.6 do 
mesmo.

A proposta  MARB apresentada,  contempla  recursos de  interoperabilidade  e  facilidade de acesso.  Os 
componentes tecnológicos da proposta são de domínio público e facultam um elevado grau de adequação 
às diferentes necessidades de gerenciamento.

A interface de gerenciamento encontra-se operacional e supervisiona equipamentos da rede corporativa 
da UNIMED.

Como trabalhos futuros indica-se  a  adequação da interface de gerenciamento para contemplar  novos 
dispositivos  e  serviços;  a  incorporação  dos  recursos  do  SNMPv2,  onde  se  destaca  a  estratégia 
administrativa de comunicação entre gerentes; e por fim, a expansão da plataforma de gerenciamento para 
utilizar recurso de banco de dados com o intuito de armazenamento histórico das variáveis gerenciadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – A descrição dos grupos da MIB II

O Grupo SYSTEM 

Este grupo contém informações sobre o sistema no qual se encontra a entidade gerenciada. Muitos destes 
objetos são usados no gerenciamento de configuração e gerenciamento de falhas. 

Objetos do Grupo System para Gerenciamento de Configuração

Objeto Informação usada no gerenciamento de configuração

SysDescr descrição do sistema

SysLocation localização física do sistema

SysContact pessoa responsável pelo sistema

SysName nome do sistema

O SysDescr informa a descrição do sistema. Este dado pode ser útil tanto para gerenciar a configuração 
do dispositivo como para diagnosticar falhas. 

Os objetos sysLocation, sysContact e sysName são úteis quando há necessidade de contactar com alguém 
para um acesso físico a um dispositivo remoto.

Objetos do Grupo System para Gerenciamento de Falhas 

Objeto Informação usada no gerenciamento de falhas

SysObjectID fabricante do sistema

SysServices qual camada de protocolo o sistema serve

SysUpTime quanto tempo o sistema está operacional

O sysServices informa quais os níveis do modelo de referência da ISO, o dispositivo serve. Ele retorna a 



soma dos números de cada camada, usando, para cada camada, a fórmula 2(L-1), onde L é o número da 
camada.  Esta  informação  é  útil  para  rastrear  problemas  quando  a  funcionalidade  do  dispositivo  é 
desconhecida.

2. O Grupo Interfaces 

O Grupo Interfaces oferece dados sobre cada interface de um dispositivo gerenciável  da rede.  Essas 
informações  são  úteis  para  o  gerenciamento  de  falhas,  de  configuração,  de  performance,  e  de 
contabilização.

O objeto ifTable contém informações sobre todas as interfaces de uma entidade. 

Objetos para Gerenciamento de Falhas

Objeto Informação usada no gerenciamento de falhas

if AdminStatus indica se a interface esta administrativamente up/down/test

IfOper Status indica o status operacional da interface (up/down/test)

if Last Change indica quando a interface mudou seu estado opercional

A combinação dos objetos ifAdminStatus e ifOperStatus determina o status da interface. A tabela abaixo 
apresenta as possíveis combinações. 

  IfAdminStatus  

IfOperStatus Up(1) Down(2) Testing(3)

Up(1) Operacional N/A N/A

Down(2) Falha Down N/A

Testing(3) N/A N/A em teste

N/A - não aplicável.

Objetos para Gerência de Configuração

Objeto Informação usada no gerenciamento de Configuração

if Descr nome da interface

IfType tipo de interface

IfMtu tamanho máximo do datagrama suportado pela interface 



IfSpeed largura de banda da interface 

if AdminStatus indica se a interface esta administrativamente up/down/test

O objeto ifSpeed é um medidor da velocidade da interface em bits por segundo. Ele é útil quando se 
deseja saber a velocidade atual de uma interface que aloca banda passante de acordo com a demanda de 
tráfego.

O objeto ifAdminStatus permite que, através do comando SNMP Set-Request, se configure remotamente 
a interface para on/off.

Objetos para Gerência de Performance

Objeto Informação usada no gerenciamento de Performance

if InDiscards taxa de descartes de entrada

IfOutDiscards taxa de descartes de saída

IfInErrors taxa de erros de entrada

IfOutErros taxa de erros de saída

IfInOctets taxa de bytes recebidos

IfOut Octets taxa de bytes enviados

IfInUcastPkts taxa de pacotes unicast recebidos

IfOutUcastPkts taxa de pacotes unicast enviados

IfInNUcastPkts taxa de pacotes no-unicast recebidos

IfOutNucastPkts taxa de pacotes no-unicast enviados

IfInUnknownProtos taxa de pacotes de protocolos desconhecidos recebidos

IfOutQLen total de pacotes na fila de saída

Com os objetos ifInUcastPkts, ifOutUcastPkts, ifInNUcastPkts, ifOutNucastPkts, ifInErrors, ifOutErros , 
podemos calcular as porcentagens de erro de entrada/saída.

• porcentagem de erro de entrada = ifInErrors/(ifInUcastPkts + ifInNUcastPkts)

• porcentagem de erro de saída = ifOutErrors/(ifOutUcastPkts + ifOutNUcastPkts)



Da  mesma  forma,  com  os  objetos  ifInUcastPkts,  ifOutUcastPkts,  ifInNUcastPkts,  ifOutNucastPkts, 
ifInDiscards, ifOutDiscards , podemos calcular as porcentagens de descartes de entrada/saída.

O objeto ifInUnknownProtos informa o número de descartes realizados devido ao recebimento de pacotes 
de protocolo desconhecido. Portanto não há a detecção de nenhum problema, caso o valor dos objetos 
ifInUnknownProtos e ifInDiscards estiverem crescendo proporcionalmente.

Com os objetos ifInOctets e ifOutOctets pode-se calcular a taxa de utilização de uma interface. Para isso, 
primeiro calcula-se o total de bytes recebidos e enviados em um intervalo de tempo entre x e y:

total de bytes = (ifInOctets_y - ifInOctets_x)+(ifOutOctets_y - ifOutOctets_x)

Depois calcula-se o total de bytes e bits por segundo:

total de bytes por segundo = total de bytes/(y - x)

total de bits por segundo = total de bytes por segundo * 8

E, finalmente, a taxa de utilização:

taxa de utilização = (total de bits por segundo)/ifSpeed

O objeto ifOutQLen indica se o dispositivo está tendo problemas em enviar dados para fora . Seu valor 
aumenta de acordo com o aumento do número de pacotes esperando para deixar a interface.

Os objetos ifOutOctets e ifOutDiscards juntos podem sinalizar um congestionamento na rede. Isto ocorre 
no caso de houver um aumento no valor do ifOutDiscards devido ao descarte de muitos pacotes que 
tentam deixar a interface, e uma diminuição do número total de bytes de saída, indicado pelo objeto 
ifOutOctets 

Objetos para Gerência de Contabilização

Objeto Informação utilizada no gerenciamento de contabilização

IfInOctets taxa de bytes recebidos

IfOut Octets taxa de bytes enviados

IfInUcastPkts taxa de pacotes unicast recebidos

IfOutUcastPkts taxa de pacotes unicast enviados

IfInNUcastPkts taxa de pacotes no-unicast recebidos

IfOutNucastPkts taxa de pacotes no-unicast enviados

Com os  objetos  ifInOctets  e  ifOut  Octets,  uma  aplicação  de  gerenciamento  de  contabilização  pode 
determinar o número de bytes enviados e recebidos em uma interface. se a unidade de contabilização 
utilizada  for  pacotes  ao  invés  de  bytes,  são  utilizados  os  objetos  ifInUcastPkts,  ifOutUcastPkts, 
ifInNUcastPkts, ifOutNucastPkts para calcular o número de pacotes recebidos e enviados. 



3. O Grupo Address Translation

O grupo Address Translation não constitui mais um grupo separado. Seus objetos foram incorporados aos 
grupos de protocolos. Portanto o uso de informações de conversão de endereços no gerenciamento de 
redes serão analisados em cada um desses grupos.

4. O Grupo IP 

O IP é um protocolo de rede que utiliza um modo de serviço sem conexão para entregar datagramas. O 
grupo IP provê informações sobre o protocolo IP na entidade. Estas informações são subdivididas em 
quatro grupos: 

1. objetos que informam erros e tipos dos pacotes IP vistos;

2. tabela de informação sobre os endereços IP das entidades;

3. tabela de roteamento IP da entidade;

4. mapeamento de endereços IP para outros protocolos (substituindo o grupo Address 
Translation).

Os  objetos  do  grupo  IP  podem  ser  aplicados  ao  gerenciamento  de  falhas,  de  configuração,  de 
performance, e de contabilização.

Objetos para Gerenciamento de Falhas

Objeto Informação usada para gerenciamento de falhas

IpRoutTable tabela de roteamento IP

IpNetToMediaTable tabela de conversão de endereços IP

O ipRoutTable é uma tabela que possui as seguintes colunas:

IpRouteDest endereço IP do destino 

IpRouteIfIndex número da interface 

IpRouteMetric1 métrica de roteamento #1 

IpRouteMetric2 métrica de roteamento #2 

IpRouteMetric3 métrica de roteamento #3 

IpRouteMetric4 métrica de roteamento #4 

IpRouteMetric5 métrica de roteamento #5 

IpRouteNextHop próxima  escala  (endereço  IP  do  roteador,  usado  para 



roteamento indireto) 

IpRouteType tipo(direto, indireto, válido, inválido) 

IpRouteProto mecanismo usado para determinar a rota 

IpRouteAge idade da rota em segundos 

IpRouteMask máscara da subrede para roteamento 

IpRouteInfo ponteiro MIB para um protocolo de roteamento específico 

Todos os objetos contidos no objeto ipRouteTable podem ser usados no gerenciamento de falhas. Por 
exemplo, eles podem ser usados para rastrear problemas de roteamento e de dispositivos que sinalizam 
informações de roteamento incorreto. Esses objetos permitem que a aplicação de gerenciamento de falhas 
produza a tabela de roteamento IP para um dispositivo e descubra rotas através da rede. Além disso os 
objetos ipRouteType e IpRouteProto informam como a informação de roteamento foi aprendida.

Assim como o ipRouteTable, o objeto IpNetToMediaTable é uma tabela com as seguintes entradas: 

IpNetToMediaIfIndex número da interface 

IpNetToMediaPhysAddress endereço do meio do mapeamento 

IpNetToMediaNetAddress endereço IP do mapeamento 

IpNetToMediaType como  o  mapeamento  foi  determinado 
(outro, inválido, dinâmico, estático) 

Os  objetos  contidos  no  objeto  IpNetToMediaTable  informam  o  mapeamento  de  endereços  IP  para 
endereços em outros protocolos. 

Objetos para Gerenciamento de Configuração 

Objeto Informação usada para gerenciamento de configuração

IpFowarding se o dispositivo está configurada para enviar datagramas IP 

IpAddrTable endereços IP do dispositivo

IpRouteTable tabela de roteamento IP

 

O objeto IpAddrTable é composto dos seguintes objetos: 



IpAdEntAddr o endereço IP desta entrada 

IpAdEntIfIndex número da interface 

IpAdEntNetMask máscara de sub-rede para endereços IP 

IpAdEntBcastAddr o bit menos significativo do endereço IP de broadcast 

Estes dados são definidos na MIB somente para leitura (read-only),portanto a aplicação de gerenciamento 
de configuração poderá apenas consultá-los e não alterá-los. 

Já o objeto ipRouteTable possui vários objetos definidos com permissão de leitura e escrita ( read-write). 
Dessa forma, uma aplicação de gerenciamento de configuração pode entrar com novas rotas através do 
objeto  ipRouteDest  e  mudar  o  tipo  de  uma rota  com o  objeto  ipRouteType.  Além disso  é  possível 
configurar-se  as  métricas  de  roteamento  através  dos  objetos  ipRouteMetric1,  ipRouteMetric2, 
ipRouteMetric3, ipRouteMetric4 e ipRouteMetric5. 

Objetos para Gerenciamento de Performance 

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

IpInReceives taxa de datagramas de recebidos 

IpInHdrErrors taxa de erros de cabeçalho de entrada

IpInAddrErrors taxa de erros de endereço de entrada

IpForwDatagrams taxa de datagramas repassados

IpInUnknownProtos taxa  de  datagramas  de  entrada  para  um  protocolo 
desconhecido

IpInDiscards taxa de datagramas de entrada descartados

IpInDelivers taxa de datagramas de entrada entregues com sucesso 

IpOutRequests taxa  de  datagramas  de  saída  (não  inclui  os  datagramas 
repassados)

IpOutDiscards taxa de datagramas de saída descartados

IpOutNoRoutes taxa  de  descartes  ocorridos  por  falta  de  informação  de 
roteamento

IpRoutingDiscards taxa de entradas de roteamento descartadas



IpReasmReqds taxa de datagramas recebidos necessitando de remontagem

IpReasmOKs taxa de datagramas com sucesso na remontagem

IpReasmFails taxa de datagramas com falhas na remontagem

IpFragOKs taxa de datagramas com sucesso na fragmentação

IpFragFails taxa de datagramas com insucesso na fragmentação

IpFragCreates taxa de fragmentos gerados

A seguir serão apresentadas algumas das formas que estes objetos podem ser utilizados para auxiliar no 
gerenciamento de performance.

Os objetos ipInReceives e ipOutRequest juntamente com alguns objetos do grupo Interface permitem o 
cálculo da taxa de tráfego IP de entrada e saída de uma entidade.

• porcentagem de tráfego IP de entrada:

(ifInUcastPkts + ifInNUcastPkts)/ipInReceives

• porcentagem de tráfego IP de saída: 

(ifOutUcastPkkts + ifOutNUcastPkts)/ipOutRequest

• porcentagem de erros de entrada:

(ipInDiscards+ipInHdrErrors+ipInAddrErrors)/ipInReceives 

• porcentagem de erros de saída:

(ipOutDiscards+ipOutHdrErrors+ipOutAddrErrors)/ipOutRequests

O aumento do valor do objeto ipRoutingDiscards pode significar que um dispositivo está descartando 
entradas válidas devido a falta de recursos. 

Um freqüente aumento no valor do objeto ipInUnknownProtos pode causar problemas de performance, 
pois os recursos estarão sendo desperdiçados em checagens de erros e determinação do destino, sendo que 
por fim o datagrama será descartado por ser destinado a um protocolo da camada superior desconhecido. 

É possível calcular a taxa de envio e de recepção de datagramas IP por um dispositivo em um intervalo 
tempo entre x e y em segundos.

taxa de forwarding = (ipForwDatagrams_y - ipForwDatagrams_x)/(y - x)

taxa de entrada = (ipInReceives_y - ipInReceives_x)/(y - x)

Tendo estas  duas  taxas  pode-se  determinar  se  o  sistema está  repassando os  datagramas IP rápido  o 
bastante para satisfazer os requerimentos da rede. Se os pacotes recebidos estão sendo repassados a outros 
sistemas, a taxa de entrada e taxa de forwarding devem ser iguais. No entanto para que o cálculo seja mais 
exato deve-se subtrair da taxa de entrada a taxa de erros e pacotes IP destinados ao próprio sistema. 



Objetos para Gerenciamento de Contabilização 

Objeto Informação usada para gerenciamento de contabilização

IpOutRequests número de pacotes IP enviados

IpInReceives número de pacotes IP recebidos

IpInDelivers número de pacotes IP de entrada entregues com sucesso

O objeto ipInDelivers informa o número de pacotes IP entregues com sucesso a protocolos de camada 
superior e aplicações.

5. O Grupo ICMP 

O ICMP é um protocolo que carrega mensagens de erro e controle para dispositivos IP. O grupo ICMP 
contém objetos que fornecem informações sobre o protocolo ICMP na entidade em questão. Todos os 
seus objetos são aplicados ao gerenciamento de performance.

Os objetos do grupo ICMP são apresentados na tabela abaixo.

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

IcmpInMsgs taxa de recebimento de mensagens

IcmpInErrors taxa de erros de entrada

IcmpInDestUnreachs taxa de mensagens de Destino não Alcançado recebidas

IcmpInTimeExcds taxa de mensagens de Tempo Excedido recebidas

IcmpInParmProbs taxa de mensagens de Problemas com Parâmetros recebidas

IcmpInSrcQuenchs taxa de mensagens de Fonte Apagada recebidas

IcmpInRedirects taxa de mensagens de Redirecionamento recebidas

IcmpInEchos taxa de mensagens de Ecos (requisição) recebidas

IcmpInEchoReps taxa de mensagens de Respostas a Ecos recebidas

IcmpInTimestamps taxa de mensagens de

IcmpInTimestampReps  



IcmpInAddrMasks taxa de mensagens de requisição de máscaras de endereços 
recebidas

IcmpInAddrMaskReps taxa  de mensagens  de  resposta  a  mascaras  de endereços 
recebidas

IcmpOutMsgs taxa de saída de mensagens

IcmpOutErrors taxa de erros de saia

IcmpOutDestUnreachs taxa de mensagens de Destino não Alcançado enviadas

IcmpOutTimeExcds taxa de mensagens de Tempo Excedido enviadas

IcmpOutParmProbs taxa de mensagens de Problema com Parâmetros enviadas

IcmpOutSrcQuenchs taxa de mensagens de Origem Apagada enviadas

IcmpOutRedirects taxa de mensagens de Redirecionamento enviadas

IcmpOutEchos taxa de mensagens de Eco (requisição) enviadas

IcmpOutEchoReps taxa de mensagens Respostas de Eco enviadas

IcmpOutTimestamps taxa de mensagens de requisição de Timestamp requisição 
enviadas

IcmpOutTimestampReps taxa de mensagens de respostas ao pedido de Timestamp 
enviadas

IcmpOutAddrMasks taxa de mensagens de Requisição de Mascara de Endereços 
enviadas

IcmpOutAddrMaskReps taxa de mensagens de Resposta de Mascara de Endereços 
enviadas

6. O Grupo TCP 

O  TCP  é  um  protocolo  de  transporte  que  provê  conexões  confiáveis  entre  aplicações.  Muitas 
implementações do TCP incluem recursos adicionais para lidar com controle de fluxo, congestionamento 
da rede, e a retransmissão de segmentos perdidos.

O grupo TCP pode ajudar  no gerenciamento de configuração ,  performance,  de contabilização,  e  de 
segurança

Este grupo é subdividido em dois grupos: 



1. objetos gerais sobre o TCP no sistema 

2. uma tabela de valores para cada conexão TCP corrente, a qual é alterada a cada começo e 
fim de uma conexão TCP. 

Objetos para Gerenciamento de Configuração

 

Objeto Informação usada para gerenciamento de configuração

TcpRtoAlgorithm algoritmo  utilizado  para  determinar  o  "time  out"  de 
retransmissao de octetos TCP não confirmados

TcpRtoMin valor mínimo permitido para o "time-out"de retransmissao 
TCP, em milissegundos

TcpRtoMax valor máximo permitido para o "time-out"de retransmissao 
TCP, em milissegundos

TcpMaxConn limite de conexões que podem ser abertas pela entidade de 
transporte do dispositivo

tcpCurrEstab número de conexões de transporte corretamente abertas

O objeto tcpRtoAlgorithm permite a configuração do algoritmo de retransmissão de octetos TCP não 
confirmados.  A configuração inadequada pode  resultar  em congestionamento na rede ou distribuição 
injusta  de  banda  passante.  Consultando-se  freqüentemente  os  objetos  tcpRtoMin,  tcpRtoMax  e 
tcpRtoAlgorithm pode-se verificar se a configuração está adequada ao ambiente de seu sistema de rede.

O objeto tcpMaxConn ajuda  a  configurar  a  rede  para  suportar  o  número  de  conexões  TCP remotas 
necessárias. Este número pode ser calculado observando-se o objeto tcpCurrEstab que informa o número 
de conexões TCP estabelecidas no momento. 

Objetos para Gerenciamento de Performance

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

tcpAttempt Fails número de tentativas de conexão falhadas

tcp EstsabResets número de reinicializações de conexões estabelecidas

tcpRetransSegs número de segmentos retransmitidos

tcpInErrs número de pacotes recebidos com erro

tcpOutRsts número de vezes que a entidade tentou reinicializar uma conexão



tcpInSegs taxa de segmentos TCP recebidos

tcpOutSegs taxa de segmentos TCP enviados

O objeto tcpRetransSegs informa o número de segmentos TCP que o sistema está retransmitindo, esta 
informação pode indicar se uma entidade está tendo que fazer várias retransmitissões para garantir  a 
confiabilidade. 

O objeto tcpInErrs indica o número de segmentos recebidos com erro. O aumento deste objeto pode ser 
causado pelo encapsulamento incorreto dos segmentos pelo sistema de origem, alguma rede repassando 
os segmentos com erro, ou outras razões. 

Objetos para Gerenciamento de Contabilização

Objeto Informação usada para gerenciamento de contabilização

TcpActiveOpens número de vezes que o sistema abriu uma conexão

TcpPassiveOpens número  de  vezes  que  o  sistema  recebeu  um  pedido  de 
abertura de conexão

TcpInSegs numero total de segmentos TCP recebidos

TcpOutSegs número total de segmentos TCP emitidos

TcpConnTable tabela das conexões TCP correntes

O objeto tcpConnTable é uma tabela com as atuais conexões TCP, e contém os seguintes campos: 

tcpConnState estado da conexão

tcpConnLocalAddress endereço TCP local

tcpConnLocalPort endereço IP local

tcpConnRemAddress endereço TCP remoto

tcpConnRemPort endereço IP remoto

O campo tcpConRemAddress determina o endereço do sistema remoto que está conectado à entidade. A 
consulta freqüente a este campo permite o conhecimento de quais sistemas usam os recursos da rede e 
durante quanto tempo. 

Muitas  aplicações  TCP usam portas  bem definidas,  tornando possível  determinar-se  quais  aplicações 
estão fazendo ou recebendo conexões TCP. 

Objetos para Gerenciamento de Segurança



As informações da tabela tcpConnTable também podem ser usados para gerenciamento de segurança, 
pois  permitem  o  conhecimento  dos  sistemas  que  acessam  recursos  via  TCP.  O  tempo  de  polling 
influenciará  grandemente  na  eficiência  do  gerenciamento,  pois  um intruso  pode  levar  apenas  alguns 
segundos para  pegar  as  informações  que  deseja  e  fechar  a  conexão.  Se nenhum  poll for  feito  neste 
intervalo, o intruso não será detectado. 

7. O Grupo UDP 

O UDP é um protocolo de transporte que, ao contrário do TCP, não garante segurança e nem estabelece 
conexões, ao invés disso ele usa um fluxo de datagramas para transportar as informações. O grupo UDP 
possui um número limitado de objetos. O grupo TCP pode ajudar no gerenciamento de performance , de 
contabilização, e de configuração

Este grupo é subdividido em dois grupos: 

1. objetos gerais sobre o UDP nesta entidade;

2. entradas sobre as aplicações UDP, que estão recebendo datagramas correntemente, na 
entidade em questão.

Objetos para Gerenciamento de Performance

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

UdpInDatagrams taxa de datagramas recebidos

UdpOutDatagrams taxa de datagramas enviados

UdpNoPorts taxa de datagramas que não foram enviados para uma porta válida

UdpInErrors taxa de datagramas UDP recebidos com erro

Objetos para Gerenciamento de Contabilização

Objeto Informação usada para gerenciamento de contabilização

UdpInDatagrams número total de datagramas UDP recebidos

UdpOutDatagrams número total de datagramas UDP enviados

UdpTable portas UDP recebendo datagramas correntemente

O objeto udpTable é composto pelos seguintes campos: 

UdpLocalAddress endereço IP local

UdpLocalPort porta UDP local 



Como o UDP não é um protocolo baseado em conexão, as entradas da tabela acima são válidas somente 
para o período em que a aplicação escuta uma porta. 

Objetos para Gerenciamento de Configuração

Checando o objeto udpTable, pode-se determinar se as aplicações da entidade estão setadas corretamente. 
Por exemplo, se é conhecido que uma entidade tem uma aplicação que oferece impressão remota em uma 
determinada porta, esta configuração pode ser facilmente verificada usando o objeto udpTable. 

Objetos para Gerenciamento de Segurança

O objeto udpTable também pode ser usado para gerenciamento de segurança. Pode-se checar este objeto 
para  assegurar  que  uma  entidade  não  executou  uma  determinada  aplicação.  Por  exemplo,  se 
determinarmos  que uma determinada  aplicação escuta  requisições  por  uma porta  UDP específica.  A 
ferramenta de gerenciamento pode checar o objeto udpTable de todos os sistemas para verificar se esta 
porta UDP local está sendo escutada. 

8. O Grupo EGP 

O EGP é um protocolo que informa a um dispositivo de rede IP como alcançar outras redes IP. Ele não 
informa a rota completa para a outra rede, mas ela permite que um dispositivo saiba em que direção que a 
rede existe. Redes IP podem ser agrupadas em áreas lógicas chamadas sistemas autônomos. Um sistema 
autônomo geralmente é uma rede e suas subredes associadas ou uma coleção de redes e subredes sob uma 
mesma  administração.  Dois  dispositivos  de  rede  em  dois  sistemas  autônomos  distintos  podem 
compartilhar informações de alcançabilidade via EGP.

Os dispositivos de rede que comunicam com o EGP entre sistemas autônomos são chamados vizinhos 
EGP. Cada processo EGP tem uma relação um-para-um com cada vizinho. Cada vizinho EGP conversa 
um protocolo  hello que  periodicamente  informa outros  vizinhos  que ele  ainda  está  ativo.  Quando o 
sistema consulta a informação de alcançabilidade do vizinho, ele está fazendo um EGP poll. 

Os objetos do grupo EGP são subdivididos em dois grupos: 

1. informações sobre o EGP nesta entidade;

2. uma tabela de entradas contendo informações sobre cada vizinho EGP.

Os  objetos  do  grupo  EGP  podem  ser  aplicados  ao  gerenciamento  de  falhas,  de  configuração,  de 
performance, e de contabilização.

Objetos para Gerenciamento de Falhas

Objeto Informação usada para gerenciamento de falhas

EgpNeighState estado de cada vizinho EGP

EgpNeighStateUps número de vezes que um vizinho EGP entrou no estado UP 

EgpNeighStateDows número de vezes que um vizinho EGP entrou no estado DOWN

Os objetos listados acima estão contidos na tabela de vizinhos EGP (objeto egpNeighTable). 

O estado de um vizinho EGP pode prover informações de como a informação de roteamento é injetada no 



sistema  autônomo.  A  aplicação  de  gerenciamento  de  falhas  pode  usar  o  objeto  egpNeighState  para 
conhecer o estado atual de um vizinho EGP. Se o vizinho EGP está no estado up, então ele deverá estar 
enviando informações sobre alcançabilidade de redes ao processo EGP local. 

Sabendo-se  quando  um  vizinho  entra  no  estado  up pode-se  sinalizar  sobre  novas  informações  de 
roteamento que devem entrar no sistema autônomo. Saber quando o vizinho para a comunicação, e entra 
no estado down, pode ser útil na resolução de problemas de roteamento. 

Objetos para Gerenciamento de Configuração

Objeto Informação usada para gerenciamento de configuração

EgpNeighState estado de cada vizinho EGP

EgpNeighAddr endereço IP do vizinho EGP

EgpNeighAs sistema autônomo do vizinho EGP

egpNeighIntervalHello intervalo entre retransmissões de comandos Hello

egpNeighIntervalPoll intervalo entre retransmissões de comandos Poll

egpNighMode modo de polling desta entidade EGP

egpNeighEventTrigger permite iniciar ou finalizar uma comunicação

egpAs sistema autônomo local

O objeto egpAs informa o número do sistema autônomo da entidade EGP local. Os demais objetos estão 
contidos no objeto egpNeighTable e dizem respeito a configuração de um vizinho específico.

O objeto egpNeighEventTrigger pode ser usado para iniciar e encerrar uma comunicação com um vizinho 
EGP (já existente). Este objeto permite o controle do processo EGP do sistema. Este é o único objeto do 
grupo EGP que pode ser setado pelo engenheiro de rede através de um comando SNMP Set-Request.

Objetos para Gerenciamento de Performance

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

EgpInMsgs taxa de mensagens recebidas

EgpInErrors taxa de mensagens recebidas com erro

EgpOutMsgs taxa de mensagens enviadas 

EgpOutErrors taxa de mensagens não enviadas devido a ocorrência de erros



EgpNeighInMsgs taxa de mensagens recebidas deste vizinho EGP

EgpNeighInErrs taxa de mensagens recebidas com erro deste vizinho EGP

EgpNeighOutMsgs taxa de mensagens enviadas a este vizinho EGP

EgpNeighOutErrs taxa de mensagens não enviadas ao vizinho EGP devido erros

EgpNeighInErrMsgs taxa de mensagens de erro recebidas deste vizinho EGP

EgpNeighOutErrMsgs taxa de mensagens de erro enviadas a este vizinho EGP

Os objetos egpInMessages e egpOutMessages permitem calcular a taxa de mensagens EGP que entram e 
saem da entidade. Geralmente esta taxa será insignificante, mas em alguns momentos de instabilidade da 
rede entre os vizinhos EGP, essa taxa pode aumentar e influenciar na performance da entidade. 

O aumento do valor dos objetos egpInErrors e egpOutErrors geralmente coincide com o aumento número 
de mensagens recebidas e enviadas pela entidade. Se uma mensagem é recebida com erro e uma resposta 
válida não é enviada, o vizinho EGP originador deverá retransmitir a mensagem. Quando a entidade não 
pode enviar mensagens EGP válidas devido a limitações de recursos, o valor do objeto egpOutErros irá 
aumentar. Consequentemente, quando a taxa de egpInMessages aproxima-se da taxa de egpOutErrors, a 
entidade provavelmente estará tendo dificuldades em construir e enviar mensagens EGP.

Da  mesma  forma,  usando  os  objetos  egpNeighInMsgs,  egpNeighInErrs,  egpNeighOutMsgs  e 
egpNeighOutErrs, pode-se cacular da taxa de entrada e saída de mensagens e erros de cada vizinho.

9. O Grupo CMOT

O Grupo CMOT existe somente por razões históricas. O CMOT é um protocolo que ajuda na transição do 
SNMP para o CMIS/CMIP.  No entanto,  embora a  definição para o  CMOT exista,  nenhum trabalho 
significativo tem sido feito em cima deste protocolo desde algum tempo, e logo não há nenhum objeto 
neste grupo.

10. O Grupo Transmission

O Grupo Transmission provê informações sobre o meio específico que forma a base das interfaces no 
sistema. Quando os padrões Internet para gerenciar vários tipos de meios forem definidos, este grupo será 
o prefixo para estas informações. 

11. O Grupo SNMP

Os objetos do grupo SNMP podem ser aplicados em todas as cinco áreas de gerenciamento. Aplicações 
de gerenciamento de falhas observando os problemas SNMP podem achar útil conhecer o número de 
erros SNMP e sua freqüência, enquanto aplicações de gerenciamento performance podem calcular a taxa 
de pacotes SNMP entrando e deixando a entidade.  Já aplicações de gerenciamento de contabilização 
podem usar os objetos SNMP para encontrar o número de pacotes SNMP enviados ou recebidos pela 
entidade. ,E por fim, alguns objetos do grupo SNMP podem ajudar no gerenciamento de configuração e 
segurança .

 

 



Objetos para Gerenciamento de Falhas

Objeto Informação usada para gerenciamento de falhas

SnmpInASNParseErrs total de mensagens recebidas com erros ASN 

SnmpInTooBigs total de mensagens recebidas com erro "too big"

SnmpInNoSuchNames total de mensagens recebidas com erro "noSuchName"

SnmpInBadValues total de mensagens recebidas com erro "badValue"

SnmpInReadOnlys total de mensagens recebidas com erro "readOnly"

SnmpInGenErrs total de mensagens recebidas com erro "genErr"

SnmpOutTooBigs total de mensagens enviadas com erro "too big"

SnmpOutNoSuchNames total de mensagens enviadas com erro "noSuchName"

SnmpOutBadValues total de mensagens enviadas com erro "badValue"

SnmpOutGenErrs total de mensagens enviadas com erro "genErr"

Os objetos listados informam erros referentes a mensagens SNMP. Esses erros não indicam erros na rede 
em si, mas pode informar que a entidade não está manipulando os pacotes SNMP apropriadamente. O 
número e tipos de erros também podem indicar que a entidade está recebendo pacotes SNMP com erros 
dos dispositivos da rede. A solução para esses erros geralmente está na configuração do gerente ou agente 
SNMP. Se a  reconfiguração não diminuir  o  número de erros,  o  problema provavelmente residirá  na 
implementação do gerente ou agente SNMP. 

Objetos para Gerenciamento de Performance 

Objeto Informação usada para gerenciamento de performance

SnmpInPkts taxa de pacotes SNMP recebidos

SnmpOutPkts taxa de pacotes SNMP enviados

SnmpInTotalReqVars taxa de Get/Get-Next-Requests recebidas

SnmpInTotalSetVars taxa de Set-Requests recebidas

SnmpInGetRequests taxa de Get-Requests recebidas



SnmpInGetNexts taxa de Get-Next-Requests recebidas

SnmpInSetRequests taxa de Set-Requests recebidas

SnmpInGetResponses taxa de Get-Responses recebidas

SnmpInTraps taxa de Traps recebidas

SnmpOutGetRequests taxa de Get-Requests enviadas

SnmpOutGetNexts taxa de Get-Next-Requests enviadas 

SnmpOutSetRequests taxa de Set-Requests enviadas

SnmpOutGetResponses taxa de Get-Responses enviadas

SnmpOutTraps taxa de Traps enviadas

Como qualquer outra atividade da entidade, o SNMP pode afetar a performance do sistema. Se deseja-se 
conhecer a porcentagem de recursos que uma entidade está usando para manipular o SNMP, pode-se 
calcular a taxa de pacotes SNMP recebidos ou enviados, usando os objetos snmpInPkts e snmpOutPkts.

Os demais objetos listados na tabela acima permite que se conheça os tipos de pacotes SNMP que a 
entidade está manipulando. 

Objetos para Gerenciamento de Contabilização 

Objeto Informação usada para gerenciamento de contabilização

SnmpInPkts taxa de pacotes SNMP recebidos

SnmpOutPkts taxa de pacotes SNMP enviados

SnmpInTraps taxa de traps recebidas

SnmpOutTraps taxa de traps enviadas

Objetos para Gerenciamento de Segurança 

Objeto Informação para gerenciamento de segurança

SnmpInBadCommunityNames total de pacotes com uma community string incorreta

SnmpInBadCommunityUses total  de  pacotes  com  community  string  que  não 



permite a operação requisitada

O  objeto  snmpInBadCommunityNames  conta  o  número  de  vezes  que  um  usuário  ou  aplicação,  na 
tentativa de comunicar-se com o SNMP de uma entidade, não informou a community string correta. 

Objetos para Gerenciamento de Configuração

Objeto Informação usada para gerenciamento de configuração

SnmpEnableAuthenTraps indica se o agente SNMP pode enviar traps

ANEXO B - LISTAGEM DO PROGRAMA OUTREQUEST.C

/****************************************************************

* Nome: outrequest *

* Objetivo: Adequar os resultados das rotinas de gerencia SNMP *

* ao padrao HTML. *

****************************************************************/

#include <stdio.h>

#include <time.h>

#include <string.h>

report_time()

{

time_t now;

time(&now);

printf("\nDados obtidos em %s", asctime(localtime(&now)));

}

struct mib {

char variavel[160];

char descr_variavel[50];

}descr_mib[10];

main(int argc, char *argv[])

{

char ch[150];

char ch_aux[150];

char var_mib[160];

char aux_var_mib[160];

char *inst_mib;

char teste_num;



char work_mib[3];

int num_mib;

int len;

int i, j, k;

FILE *fp;

FILE *fm;

/* Testa se ocorre erro quando o arquivo que contem o resultado das rotinas

SNMP e' aberto; se ocorre, o programa e' encerrado com codigo 3. */

if ((fp=fopen(argv[1], "r"))==NULL)

{

printf("O arquivo %s nao pode ser aberto.\n",argv[1]);

exit(3);

}

/* Testa se ocorre erro quando o arquivo que contem as descricao das variaveis 

e' aberto; se ocorre, o programa e' encerrado com codigo 3. */

if ((fm=fopen(argv[2], "r"))==NULL)

{

printf("O arquivo %s nao pode ser aberto.\n",argv[2]);

exit(3);

}

/*Le o tamanho do dicionario da MIB */

fgets(work_mib, 3, fm);

num_mib=atoi(work_mib);

/*Le o dicionario da MIB e coloca em um estrutura de dados. Esta estrutura

sera' usada para descrever as variaveis na saida do programa */ 

j = 0;

do { 

fgets(ch_aux, 150, fm);

if(strncmp(ch_aux, "Fim dos dados mib",17))

{

k=0;

teste_num = 'a';

ch[0] = '\0';

while (!isdigit(teste_num))

{

ch[k] = ch_aux[k];



k++;

teste_num = ch_aux[k];

}

ch[k] = '\0';

strncpy(descr_mib[j].variavel, ch, strlen(ch));

fgets(ch, 50, fm);

strncpy(descr_mib[j].descr_variavel, ch, strlen(ch));

j++;

} /* fim do if - Fim dos dados */

} while (strncmp(ch_aux, "Fim dos dados mib",17));

fclose(fm);

report_time(); 

/* Imprime o cabecalho da tabela de dados */ 

printf("</PRE>");

printf("<TABLE BORDER=1>");

printf("<TR><TD><B>Variável da MIB</B><TD><B>Instância da Variável</B>");

/* Le linha por linha do arquivo passado como parametro e escreve a primeira 

parte da informacao em uma coluna no formato HTML (ate encontrar o caracter '=').A segunda parte da informacao e obtida a 
partir do caracter ':".*/

do { 

printf("<TR><TD>"); 

fgets(ch, 150, fp);

if(strncmp(ch, "Fim dos dados",13)) 

{

len = strcspn(ch,"=");

var_mib[0] = '\0';

aux_var_mib[0]= '\0';

for (i=0;i<=len-1;i++)

{

var_mib[i]=ch[i];

}

var_mib[i] = '\0';

k=0;

teste_num = 'a';

while (!isdigit(teste_num))

{



aux_var_mib[k] = var_mib[k];

k++;

teste_num = var_mib[k];

}

aux_var_mib[k] = '\0';

for (i = 0; i<=num_mib; i++)

{

if(!strncmp(aux_var_mib,descr_mib[i].variavel, strlen(descr_mib[i].variavel)))

{

printf("%s", descr_mib[i].descr_variavel);

}

}

printf("<BR>"); 

printf("%s", var_mib);

inst_mib = strpbrk(ch, ":");

*inst_mib++; 

printf("<TD>"); 

printf("%s", inst_mib);

} /* fim do if - Fim dos dados */

} while (strncmp(ch, "Fim dos dados",13)); 

printf("</TABLE>");

printf("</BODY>");

printf("</HTML>");

fclose(fp); 

} /*End of outrequest */
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