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Resumo. Este trabalho descreve o protocolo SNMP (Simple Network 

Management Protocol) que foi desenvolvido para gerenciar, monitorar e 

controlar configurações, desempenho, falhas, estatísticas e segurança de uma 

rede. 

1. Introdução 

A evolução das redes, de forma convergente para o protocolo IP, é uma realidade 
facilmente observada pelo crescimento da Internet, como principal meio de interconexão 
de redes atualmente. Somando-se a este cenário temos redes cada vez mais complexas 
com roteadores, switches e servidores que fazem com que a tarefa de gerenciamento de 
todos os dispositivos não se resuma em apenas verificar se a rede esta ativa e 
funcionando, mas sim com o melhor desempenho possível. 

Algumas das necessidades fundamentais na implementação e desenvolvimento de um 
sistema de gerenciamento são a interoperatividade com múltiplos sistemas, 
independente de fabricante (sistemas “multi-vendor”), respeitando algumas regras e 
padrões.  

Atualmente temos duas importantes estruturas abertas e padronizadas de gerência: 
SNMP (Simple Network Management Protocol) e CMIP (Common Management 
Information Protocol – referência OSI), sendo o SNMP mais largamente utilizado. 

O gerenciamento de rede possui cinco (5) áreas comuns conhecidas como FCAPS, 
desenvolvidas para o modelo de gerência OSI, contudo não deixa de ser compatível com 
o modelo SNMP: 

 F – “Fault Management” (Gerência de falhas): visa a detecção, localização e 
correção de problemas de hardware ou software em uma rede. Atualmente temos 
sistemas de gerência focando a pró-atividade na antecipação de falhas, onde rotinas de 
diagnóstico são executadas em períodos de tempo pré-definidos além de correlação de 
alarmes, thresoulds e syslog para diagnosticar a iminência de determinada falha. 

 C – “Configuration Mangement” (Gerência de configuração): esta relacionada 
com registros de inventário de hardware e software, histórico de modificação dos 
dispositivos (normalmente feito através de backups de configuração com registro de 
data, hora e responsável pela modificação), permitir a inicialização dos sistemas que 
compõem a rede (como o sistema operacional e a configuração de um roteador, serviço 
normalmente oferecido em um servidor que utiliza o protocolo TFTP também 



  

denominado como TFTPBoot), além de registros de topologia física, lógica e histórico 
de status dos dispositivos que compõe a rede. 

 A – “Accouting Management”(Gerência de registros, logs ou bilhetes): com a 
finalidade de registrar a utilização da rede para permitir contabilizar a utilização dos 
recursos da mesma, muito utilizado por provedores de acessos (ISPs) por motivos de 
tarifação de serviços, tais como: acesso discado, X.25, frame-relay, etc. 

 P – “Performance Management” (Gerência de performance): parte da 
perspectiva de como saber ou definir que determinada rede está com um bom 
desempenho, uma vez que a rede pode ser vista de forma diferente por usuários de 
aplicações distintas; ou seja, enquanto ela pode ser considerada como rápida e eficaz 
para uma determinada aplicação também pode ser considerada extremamente lenta ou 
incompatível para outra. Através da gerência de performance os administradores de rede 
podem monitorar certas variáveis chaves como throughput, tempo de resposta, 
disponibilidade, permitindo definir como e onde o desempenho da rede pode ser 
melhorado. 

 S – “Security Management”(Gerência de segurança): visa regular e administrar o 
acesso aos recursos de rede e as determinadas informações, incluindo tarefas como: 
verificar o privilégio de acesso à rede dos usuários, detectar e registrar tentativas de 
acesso não autorizadas. Normalmente a autenticação, autorização e accounting de 
acesso a rede é feito de forma centralizada, e uma estrutura muito comum neste controle 
de acesso (principalmente para router e switchs) é a utilização de um servidor Tacacs. 

Este documento está estruturado da seguinte forma: uma abordagem do motivador dos 
sistemas de gerência no tópico “Desempenho”, a evolução do protocolo e sistemas de 
gerência no tópico “SNMP” e por fim a ilustrar algumas ferramentas e sistemas de 
gerência que fazem uso dos conceitos abordados ao longo do documento. 

2. Desempenho 

A maioria das ferramentas de gerência utiliza a combinação de cinco (5) elementos 
distintos para a medição de desempenho de uma rede: 

• Disponibilidade 

• Tempo de resposta 

• Utilização da rede 

• Vasão (Throughput) da rede 

• Capacidade de transmissão da rede 

2.1 Disponibilidade 

O primeiro passo necessário para se medir a performance de rede é determinar se ela 
está realmente funcionando. Se o tráfego não pode percorrer a rede trata-se de um 
problema muito maior que apenas um problema de performance. 

Para se efetuar testes de conectividade em uma rede duas simples ferramentas podem ser 
utilizadas: ping e traceroute. (*) 



  

(*) Uma ferramenta de teste que incorpora estas funcionalidades e é compatível com 
vários S.O. é o hrping (FreeWare). 

Através do ping é possível efetuar testes de conectividade com diferentes níveis de 
observação, utilizando se de suas diferentes combinações de opções. Basicamente o ping 
envia pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request para determinado 
host, este por sua vez, ao receber um pacote de echo request imediatamente retorna um 
pacote de echo replay para o host de origem (nem todos os hosts ou segmentos de rede 
permitem este tipo de teste). 

Obtendo-se sucesso no teste de conectividade, opções mais avançadas podem ser usadas 
para testes, que se aproximem das necessidades da aplicação, que a rede deve suportar, 
como: definir o tamanho do pacote, desabilitar a opção de fragmentação, definir o tempo 
de time-out a ser observado ou quantidade de pacotes a ser enviado, etc. 

Caso seja observada perda parcial ou total de pacotes no teste com ping é necessário 
determinar a causa de tal fato, duas grandes causas por perda de pacotes são: colisão no 
segmento de rede ou descarte de pacotes por um dispositivo de rede (levando-se em 
conta que não há bloqueios para este tipo de teste). 

Em caso de falhas no teste com o ping podemos utilizar o traceroute para determinar até 
que ponto da rede o tráfego consegui fluir, ou seja, temos uma visão aproximada do 
ponto de falha na comunicação entre os dois hosts testados. 

2.2 Tempo de resposta 

Tempo de resposta é determinado como o tempo que se necessita para que um pacote 
viaje entre dois hosts através da rede (o tempo de resposta de ambos os hosts interfere 
diretamente neste tempo). 

Em grandes redes temos alguns fatores que podem influenciar no tempo de resposta 
entre o cliente e o servidor, como: sobrecarga de processamento nos segmentos de rede, 
erros na rede, falhas no acesso ao meio, tempestade de broadcast, falha em dispositivos 
de rede e sobrecarga de processamento nos hosts da rede (um ou mais destes fatores 
pode contribuir para um tempo de resposta grande). 

O tempo de ida e volta de um pacote na rede (round-trip time) pode ser visto através do 
ping (tempo total) ou traceroute (tempo cumulativo por host até o destino). A melhor 
maneira de utilizar o tempo de resposta como ferramenta de gerência é utilizando-se de 
uma linha do tempo onde alterações nesta variável podem ser facilmente identificadas. 

2.3 Utilização da rede 

O principal fator que influencia na performance de uma rede é a utilização de cada 
segmento de rede situados no caminho entre dois hosts. A utilização da rede é um valor 
percentual referente a informação transmitida e recebida em determinado período de 
tempo. 

O cálculo da utilização da rede consiste [Network Performance Open Source Tookit, 
página 39]: 

%utilização = ((dados enviados + dados recebidos) * 8) / (velocidade da interface * 
tempo de amostra) * 100 



  

Exemplo: Uma rede 10Mbps half-duplex que durante 5 segundos enviou 700KB de 
dados e recebeu 175KB teve a seguinte utilização: 

%utilizaçao = ((7x10^5 + 1,75x10^5) * 8) / (10x10^6 * 5) * 100 = 14% 

Apesar do cálculo em um segmento de rede ser simples,  determinar a utilização de rede 
entre dois pontos separados em uma rede pode ser complexo, por isso, a maioria das 
ferramentas de performance utilizam se de dois (2) diferentes elementos: vasão 
(throughput) da rede e capacidade de transmissão da rede. 

2.4 Vasão (Throughput) da rede 

O throughput de rede consiste em determinar a quantidade de banda disponível para 
determinada aplicação em um dado momento. É diretamente influenciado por gargalos 
provocados por segmentos da rede de menor banda ou de maior tráfego, pois apesar de 
cliente e servidor muitas vezes terem velocidades de acesso altas (100Mbps) isso não 
será reproduzido na rede fim-a-fim. 

Não é trivial calcular o througput de uma rede, assim normalmente são utilizadas 
leituras da rede, em intervalos de tempo distintos, onde são gerados fluxos de pacotes 
variáveis e com os resultados obtidos é construída uma linha do tempo de análise desta 
variável. 

2.5 Capacidade de Transmissão da rede 

A capacidade de transmissão de uma rede é outro fator diretamente relacionado ao 
throughput da mesma, e para determinarmos essa variável são utilizados duas técnicas: 
“packet pair”e “packet trains”. 

Primeiramente é enviado um par de pacotes para um host remoto com um intervalo de 
tempo de separação conhecido (packet pair). Assim que este par de pacotes atravessa a 
rede e chega ao seu destino e o intervalo entre ambos pode variar de acordo com o 
tráfego na rede (packet train). A diferença entre o intervalo de tempo entre os dois 
pacotes determina a carga na rede, uma vez determinada esta carga, uma rajada de 
pacotes pode ser enviada até o host destino de forma que podemos determinar a taxa ou 
velocidade a qual a rede é capaz de transportar determinado fluxo de pacotes. 

3. SNMP 

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) foi desenvolvido para 
permitir que dispositivos de rede que utilizam o protocolo IP (Internet Protocol) possam 
ser gerenciados remotamente, através de um conjunto de “simples” operações. 

Ele usa o modelo manager/agent onde um servidor com a função de NMS (“manager”, 
Network Management System) comunica-se com o agente de gerência de rede (“agent”, 
instalado no dispositivo a ser gerenciado) através do protocolo de gerência. 

O “manager” é responsável por polling (busca de informação no agente) ou por 
recebimento de traps (enviada pelo agente, sem necessidade de solicitação prévia, para 
informar alterações de status). 

O “agent” é um software que roda no dispositivo gerenciado, podendo ser um programa 
separado (um “daemon”, em um servidor Unix) ou incorporado (por exemplo, no Cisco 
IOS - Internetwork Operating System), para prover informações ao NMS. 



  

 

 
Figura 1. Relacionamento entre NMS e Agent 

 

3.1 A evolução do protocolo SNMP: 

SNMPv1 

O SNMP versão 1 é definido em três RFC (Request for Comment) e é totalmente 
padronizado pelo IETF (Internet Engineering Task Force): 

• RFC 1155 - define o Structure of Management Information (SMI). Ou seja, os 
mecanismos usados para descrever e nomear os objetos que serão gerenciados; 

• RFC 1212 - define um mecanismo de descrição mais conciso, mas é 
inteiramente consistente ao SMI; 

• RFC 1157 - define o Simple Network Management Protocol (SNMP). 

A segurança não é o forte desta versão que baseia-se em “community strings”, que nada 
mais são que simples “passwords”, “strings” em formato texto aberto, que permitem que 
qualquer ferramenta de gerência que conheça esta string obtenha acesso aos dados deste 
dispositivo.  

SNMPv2 

O SNMP versão 2 também denominado SNMPv2c (community string-based SNMPv2) 
é definida pelas RFCs 1905, 1906 e 1907 pelo IETF com o status de experimental. Esta 
versão busca implementar e corrigir algumas deficiências da versão anterior, como: 
adicionar mais segurança, novas operações, comunicação entre servidores com a função 
de manager e configuração remota via SNMP. 

SNMPv3 

O SNMP versão 3 será a próxima geração do protocolo com total suporte IETF. É um 
padrão proposto pelas RFCs 1905, 1906, 1907, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574 e 2575.  

Novas ferramentas foram adicionadas no SNMPv3. São elas: 

• Segurança 

o Autenticação e privacidade 

o Autorização e controle de acesso 

• Modelo administrativo 



  

o Nomeação das entidades 

o Gerência das chaves 

o Notificação dos destinos 

o Relação dos proxys 

o Configuração remota através de operadores SNMP 

A co-existência do SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3 está descrita no RFC 2576. 

 

3.2 Funcionamento do Protocolo 

O protocolo SNMP utiliza-se do UDP (User Data Protocol) como protocolo de 
transporte na comunicação entre NMS e Agente. Um dos motivos pela escolha de um 
protocolo que não oferece garantia na comunicação é o fato do UDP ter menos 
overhead, reduzindo assim o impacto do sistema de gerência na performance da rede. 

Portas: 

• UDP porta 161 – para envio e recebimento de requestes; 

• UDP porta 162 – para receber traps dos elementos gerenciados. 

 

 
Figura 2. Relacionamento entre NMS e Agente 

SNMPv1 e SNMPv2 utilizam a string denominada como community para o 
estabelecimento de comunicação confiável entre NMS e agente. O agente pode ser 
configurado com três tipos de community: read-only, read-write e trap. A community 
read-only permite apenas leitura de dados no agente, a read-write permite leitura e 
modificação de dados e valores no agente, e trap permite envio de informações do 
agente para o NMS de forma assíncrona. 



  

Uma das chaves para o entendimento do SNMP é o SMI (Structure of Management 
Information) que pode ser definido como: 

SMIv1 (Structure of Management Information 1, RFC 1155) 

Define precisamente como os objetos gerenciados são denominados e especifica a qual 
tipo de dados eles estão associados, esta definição pode ser resumida em três atributos: 

• Name – O nome ou OID (Object Identifier) define um objeto como único. Pode 
aparecer na forma numérica ou amigável. Em ambos os casos os nomes são 
grandes e inconvenientes. Assim as aplicações SNMP buscam facilitar a 
navegação através destes nomes de forma simplificada. 

A notação utilizada para definir um objeto é organizada em uma hierarquia em 
árvore (tal como a utilizada pelos servidores de nomes – DNS), onde o nome do 
objeto é formado pelo nome do caminho percorrido do nó principal até o ponto 
desejado, sendo estes separados por “.”. O nó principal denominado como “root” ou 
“root-node” não aparece no nome final, diz-se que este é definido como “ ”. 

 

 
Figura 3. Árvore SMIv1 



  

Assim, por exemplo, percorrendo a árvore iso(1) à  org(3) à  dod(6) à  internet(1) 
à  private(4) à  enterprise(1) à  cisco(9) temos a representação deste OID na forma 
1.3.6.1.4.1.9 ou iso.org.dod.internet.private.enterprise.cisco. 

• Type ou Syntax – O tipo de dados de um objeto gerenciado é definido usando 
notações do ASN.1 (Abstract Syntax Notation One). O ASN.1 especifica como 
os dados são representados e transmitidos entre NMS e Agentes, dentro do 
contexto do protocolo SNMP, o que torna esta notação independente do tipo de 
máquina. 

Tipo de Dados Descrição 

INTEGER Um contador numérico de 32 bits. Pode representar, por 
exemplo, o estado de uma interface de um orteador up (1), 
down (2) ou testing (3). O valor zero (0) não deve ser usado 
de acordo com ao RFC 1155.  

OCTET STRING Uma string de zero ou mais octetos geralmente usada para 
representar strings de textos ou endereços físicos. 

COUNTER Um contador com valor mínimo de 0 e máximo de 1232 −  
(4.294.967.295). Quando um roteador é ligado ou reiniciado 
este valor começa com 0, quando o valor máximo é alcançado 
a contagem é reiniciada com valor 0. Pode ser usado para 
representar, por exemplo, octetos enviados e recebido em uma 
interface. 

OBJECT IDENTIFIER Uma string decimal separada por pontos que representa um 
objeto gerenciado na árvore de objetos. Por exemplo, a Cisco 
é 1.3.6.1.4.1.9. 

NULL Atualmente não utilizado pelo SNMP. 

SEQUENCE Define listas que contém 0 ou mais tipos de dados ASN.1. 

SEQUENCE OF Define um objeto gerenciado produzido de um tipo 
SEQUENCE do ASN.1. 

IPADDRESS Representa um endereço Ipv4 de 32 bits. 

NETWORKADDRESS O mesmo do IpAddress, mas pode representar diferentes 
endereços de redes. 

GAUGE Um contador com valor mínimo de 0 e máximo de 1232 −  
(4.294.967.295). Diferente do COUNTER ele pode 
incrementar ou decrementar, mas nunca pode exceder o valor 
máximo. A velocidade de uma interface de um roteador é 
medida pelo GAUGE. 

TIMETICKS Um contador com valor mínimo de 0 e máximo de 1232 −  
(4.294.967.295). Usado para medidas de tempo em centenas 
de segundos. O tempo de UpTime de um roteador é medido 
com este valor. 



  

OPAQUE Permite qualquer notação ASN.1 codificado como OCTET 
STRING. 

Tabela 1. Tipo de dados SMIv1 

 

• Enconding – Uma instância de um objeto gerenciado é codificado em uma 
string de octetos usando BER (Basic Enconding Rules). BER define como os 
objetos são codificados e decodificados para permitir sua transmissão em um 
meio físico qualquer. 

SMIv2 (Structure of Management Information 2, RFC 2578) 

Amplia a árvore de objetos SMI adicionando o braço snmpV2 á sub-árvore Internet, 
 adiciona novos tipos de dados e modifica a definição de um objeto adicionando novos 
campos, dando mais controle sobre a forma como um objeto é acessado, permite 
aumentar uma tabela adicionando mais colunas e oferece descrições melhores. 

 

 
Figura 4. Árvore SMIv2 



  

Tipo de Dados Descrição 

INTEGER32 O mesmo do INTEGER. 

COUNTER32 O mesmo de COUNTER 

GAUGE32 O mesmo de GAUGE. 

UNSIGNED32 Representa valores decimais entre de 0 até 1232 −  
(4.294.967.295). 

COUNTER64 Similar ao COUNTER32, valor mínimo de 0 e máximo de 
1264 −  (18.446.744.073.709.551.615). É ideal em situações 

onde COUNTER32 atinge seu valor máximo em um curto 
intervalo de tempo. 

BITS Uma enumeração não negativa chamada bits. 

Tabela 2. Tipo de dados SMIv2 

MIB-II (Management Information base II) 

Um dos principais grupos de gerenciamento é o MIB-II cujo OID é o 1.3.6.1.2.1 ou 
iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2. 

 
Figura 5. Sub-árvore MIB-II 



  

Nome de 

Sub-árvore 

OID Descrição 

system 1.3.6.1.2.1.1 Define uma lista de objetos que pertencem ao sistema 
operacional, como “uptime” do sistema, contato do 
sistema, nome do sistema. 

interfaces 1.3.6.1.2.1.2 Mantém históricos de status de cada interface da 
entidade gerenciada, como status de up ou down, octetos 
enviados e recebidos, erros, descartes, etc. 

at 1.3.6.1.2.1.3 O grupo at (address translation) está obsoleto e existe 
para manter compatibilidade. 

ip 1.3.6.1.2.1.4 Mantém históricos de diversos aspectos referentes do 
protocolo IP, inclusive roteamento. 

icmp 1.3.6.1.2.1.5 Trata aspectos como pacotes de erro ICMP, descartes, 
etc. 

tcp 1.3.6.1.2.1.6 Trata entre outras coisas do estatos do TCP: closed, 
listen, synSent, etc. 

udp 1.3.6.1.2.1.7 Trata de estatísticas do UDP, datagramas recebidos e 
enviados, etc. 

egp 1.3.6.1.2.1.8 Trata de várias estatísticas sobre EGP e mantém um 
tabela de vizinhança EGP. 

transmission 1.3.6.1.2.1.10 Atualmente não há nenhuma definição de objeto neste 
grupo, mas outras especificações de mídia são definidas 
usando esta sub-árvore. 

snmp 1.3.6.1.2.1.11 Medição da performance SNMP na entidade gerenciada, 
tratando coisas como número de pacotes SNMP 
recebidos e enviados.  

Tabela 3. Breve descrição do grupo MIB-II 

 

Operações SNMP 

O envio e recebimento de mensagens entre NMS e agentes é feito no formato de PDU 
(Protocol Data Unit), existindo um formato padrão de PDU para cada operação SNMP. 

• get 

A requisição get é iniciada pelo NMS e é enviada ao agente. Contendo a variável 
procurada, correspondente ao OID desejado. 

Por exemplo, usando o comando snmpget do pacote Unix Net-SNMP: 

# snmpget –c <community> IP_Obejto OID.valor 

 



  

 
Figura 6. Seqüência de uma requisição get 

No exemplo da figura acima teríamos: 

Requisição get: 

# snmpget –c public cisco.ora .com .1.3.6.1.2.1.1.5.0 

Resposta get-response: 

system.sysName.0 = cisco 

O valor 0 (zero) no final do OID é a identificação da instância, em caso de objetos 
escalares este valor representa a coluna desejada. 

• get-next 

Esta operação permite obter mais de um valor de uma determinada MIB. O 
funcionamento do get-next basea-se em percorrer a árvore SMI do Root-Node até 
encontrar o OID desejado, enviando um get-next a cada get-response. Após localizar 
o OID desejado ele continua enviando requisições get-next até receber um erro, 
neste ponto ele finaliza a busca. 

Por exemplo, usando o comando snmpwalk do pacote Unix Net-SNMP: 

# snmpwalk –c <community> IP_Obejto OID 

 

# snmpwalk -c public cisco.ora .com system  

system.sysDescr.0 = Cisco Internetwork Operating System Software  

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.2(17), RELEASE SOFTWARE 
(fc3) 

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc. 

Compiled Thu 15-May-03 18:12 by srani 

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.222 

system.sysUpTime.0 = Timeticks: (3829059138) 443 days, 4:16:31.38 

system.sysContact.0 =  

system.sysName.0 = cisco 

system.sysLocation.0 = Teste SNMP  - Rio de Janeiro 



  

system.sysServices.0 = 6 

system.sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00 

• get-bulk (SNMPv2 e SNMPv3) 

Permite requisitar mais de uma seleção de OID de uma única vez, e sua resposta vai 
depender da capacidade do agente. Se o agente não pode enviar todas as respostas 
requisitadas ele retorna uma mensagem de erro sem dados. 

 
Figura 7. Seqüência de uma requisição get-bulk 

Por exemplo, usando o comando snmpwalk do pacote Unix Net-SNMP: 

# snmpbulkget –v <versão> –c <community> -B <nonrep> <rep> IP_Obejto OID 

 

# snmpbulkget -v 2c -c public -B 1 3 cisco.ora .com sysDescr ifInOctets ifOutOctets 

system.sysDescr.0 = Cisco Internetwork Operating System Software  

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.2(17), RELEASE SOFTWARE 
(fc3) 

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc. 

Compiled Thu 15-May-03 18:12 by srani 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 = Counter32: 0 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = Counter32: 0 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = Counter32: 0 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = Counter32: 0 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.3 = Counter32: 4255815125 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = Counter32: 3091761553 

• set 

É utilizado para mudar o valor de um objeto gerenciado ou criar uma nova coluna 
em uma tabela. Precisa que a community seja read-write ou write-only. Mais de um 
objeto pode ser configurado por vez. 



  

 
Figura 8. Seqüência de uma requisição set 

• get-response 

Refere-se a PDU enviada pelo agente ao NMS em resposta a alguma requisição. 

• trap 

É utilizado pelo agente para envio de informações não solicitadas. De acordo com a 
configuração do agente ele passa a enviar traps para eventos como mudança de 
status de interface (up ou down), etc. 

 

Nome de trap 

genérico e número 

Definição 

coldstart (0) Indica que o agente foi reiniciado, todas as variáveis 
gerenciadas são reiniciadas, no caso de variáveis COUNTER 
ou GAUGE tem seu valor reiniciado como 0 (zero). 

warmStart (1) Indica que o agente reiniciou a si próprio. Nenhuma variável 
é reiniciada. 

linkDown (2) Enviado quando uma interface muda de status para down, a 
primeira variável identifica a interface em questão. 

linkUp (3) Enviado quando uma interface muda de status para up, a 
primeira variável identifica a interface em questão. 

authenticationFailure 
(4) 

Indica quanto alguma requisição SNMP é feita com uma 
community incorreta. 

egpNeighborLoss (5) Identifica quando um vizinho egp (Exterior Gateway 
Protocol) muda de status para down. 

entrepriseSpecific 
(6) 

Identifica que o trap é específico de determinador fabricante. 

Tabela 4. Traps genéricos 

 

• notification (SNMPv2 e SNMPv3) 



  

Resultado do esforço para padronizar o formato da PDU do trap SNMPv1. Assim a 
definição de NOTIFICATION-TYPE definido pelo SNMPv2 faz com que o formato 
da PDU do trap seja idêntica ao get ou set.  

• inform (SNMPv2 e SNMPv3) 

Mecanismo introduzido pelo SNMPv2 para permitir comunicação entre NMS-e-
NMS. Permitindo ter mais de um NMS em uma rede. 

• report (SNMPv2 e SNMPv3) 

Definido pelo SNMPv2 porém nunca implementado. Pretende permitir que 
mecanismos SNMP falem entre si.  

Formato das Mensagens 

Uma mensagem SNMPv1 consiste em um Cabeçalho e um PDU: 

Message 
Header 

PDU 

Sendo que o cabeçalho contém dois campos: 

• Version number – especifica a versão do protocolo 

• Community name – define a string de acesso do NMS 

 

O formato da PDU (Protocol Data Unit): 

PDU 
Type 

Request 
ID 

Error 
status 

Error index 
Object 1 
value 1 

Object 2 
value 2 

Object x 
value x 

    Variable bindings 

Sendo: 

• PDU Type – especifica o tipo da PDU transmitida 

• Request ID – Associa a requisição SNMP com a resposta; 

• Error status – Identifica um dos números de erros e o tipo, apenas na resposta; 

• Error index – Associa um erro com um objeto em particular; 

• Variable bindings – Representa o campo de dados da PDU SNMPv1, com o 
objeto e seu valor. 

 

 

Uma mensagem Trap SNMPv1 consiste em 8 (oito) campos: 

Enterprise 
Agent 

address 
Generic 
trap type 

Specific 
trap code 

Time 
stamp 

Object 1 
value 1 

Object 2 
value 2 

Object x 
value x 

     Variable bindings 



  

Sendo: 

• Enterprise – Identifica o tipo do objeto gerenciado que gerou o trap; 

• Agent address – Prove o endereço do objeto gerenciado que gerou o trap; 

• Generic trap type – Indica um dos números de tipos de traps genéricos; 

• Specific trap code - Indica um dos números de código de traps específicos; 

• Time stamp – Inseri o valor do tempo referente à ocorrência do evento; 

• Variable bindings - Representa o campo de dados da PDU SNMPv1, com o 
objeto e seu valor. 

 

Uma mensagem SNMPv2 consiste em um Cabeçalho e um PDU: 

Message 
Header 

PDU 

Sendo que o cabeçalho contém dois campos: 

• Version number – especifica a versão do protocolo 

• Community name – define a string de acesso do NMS 

 

O formato da PDU (Protocol Data Unit) SNMPv2 é igual para Get, GetNext, Inform, 
Response, Set e Trap: 

PDU 
Type 

Request 
ID 

Error 
status 

Error index 
Object 1 
value 1 

Object 2 
value 2 

Object x 
value x 

    Variable bindings 

Sendo: 

• PDU Type – especifica o tipo da PDU transmitida 

• Request ID – Associa a requisição SNMP com a resposta; 

• Error status – Identifica um dos números de erros e o tipo, apenas na resposta; 

• Error index – Associa um erro com um objeto em particular; 

• Variable bindings – Representa o campo de dados da PDU SNMPv2, com o 
objeto e seu valor. 

 

Uma mensagem GetBulk SNMPv2 consiste em 7 (sete) campos: 

PDU 
type 

Request 
ID 

Non 
repeaters 

Max 
repetitions 

Object 1 
value 1 

Object 2 
value 2 

Object x 
value x 

    Variable bindings 



  

Sendo: 

• PDU Type – especifica o tipo da PDU transmitida como GetBulk; 

• Request ID – Associa a requisição SNMP com a resposta; 

• Non repeaters – Especifica o número de instâncias em uma variável do objeto 
requisitado. É usado quando uma das instâncias do objeto é do tipo escalar. 

• Max repetitions – Define o número máximo de vezes que uma variável deve ser 
retornada referente ao campo Non repeaters; 

• Variable bindings - Representa o campo de dados da PDU SNMPv2, com o 
objeto e seu valor. 

 

4. Ferramentas de Gerência 

• HP OpenView: Ferramenta comercial com  capacidade de pooling SNMP e 
PING para gerencia de objetos. Uma de suas principais características é a de 
discovery da rede, onde através do endereço IP e mascara de rede, esta 
ferramenta consegue montar um mapa contendo a topologia da rede, o que 
permite a criação de grupos de objetos gerenciados com níveis de criticidade de 
alarmes. 

Área de atuação: “Fault Management” (Gerência de falhas) 

• Cisco Info Center: Ferramenta comercial com capacidade de filtro de alarmes 
em views predefinidas. Ele permite que alarmes de várias elementos (Traps e 
Syslog) sejam filtradas e tratadas para serem apresentadas de forma mais 
amigável para os operadores de rede. 

Área de atuação: “Fault Management” (Gerência de falhas). 

• Netcool Internet Service Monitors Configuration (ISM): Ferramenta 
comercial capaz de gerenciar serviços utilizando pooling ICMP, requisições 
RADIUS, DNS, HTTP, etc. Permitindo medir tempo de resposta de aplicação ou 
equipamento. 

Área de atuação: “Fault Management” (Gerência de falhas), “Performance 
Management” (Gerência de performance). 

• CiscoWorks: Ferramenta comercial que permite gerencia de configuração, com 
histórico de modificação; inventário da rede, de software e hardware; mapa 
topológico da árvore spanning-tree, muito útil para gerencia de redes com vários 
switch; função de atualização de software de equipamentos de forma 
automatizada, além de fazer a função de um TftpBoot server. 

Área de atuação: “Configuration Mangement” (Gerência de configuração) 

6. Conclusão 

Como o protocolo SNMP é amplamente utilizado, seria impossível imaginar uma 
gerência de rede sem o uso de ferramenta que o implementa. Os mecanismos oferecidos 



  

pelo protocolo SNMP permitem efetuar tarefas de monitoração tais como utilização de 
links, CPU, memória entre outros; além da possibilidade de efetuar configuração nos 
equipamentos gerenciados. 

Porém uma das maiores dificuldades na implementação de um sistema de gerência 
encontra-se na organização operacional do mesmo, onde as atribuições devem ser 
separadas por níveis. Por exemplo: 

• Equipe de Falhas – Tratamento de alarmes centralizados por uma ferramenta que 
faça correlação de alarmes; 

• Equipe de Suporte – Capacitada em utilizar as demais ferramentas de gerência 
visando fatores como desempenho, segurança de acesso, configuração e etc. 

Também é comum ocorrerem má utilização de ferramentas de gerência por não 
conhecimento total da mesma ou do protocolo SNMP, ou seja, dentre a gama de 
possibilidades oferecidas pelo protocolo muitos recursos acabam sendo deixados de 
lado. 
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ANEXO 

RFCs 

SMIv1 Data Definition Language 

Full Standards: 

• RFC 1155 - Structure of Management Information 

• RFC 1212 - Concise MIB Definitions 

Informational: 

• RFC 1215 - A Convention for Defining Traps 

SMIv2 Data Definition Language 

Draft Standards: 

• RFC 1902 - Structure of Management Information 

• RFC 1903 - Textual Conventions 

• RFC 1904 - Conformance Statements 

SNMPv1 Protocol 

Full Standards: 

• RFC 1157 - Simple Network Management Protocol 

Proposed Standards: 

• RFC 1418 - SNMP over OSI 

• RFC 1419 - SNMP over AppleTalk 

• RFC 1420 - SNMP over IPX 

SNMPv2 Protocol 

Draft Standards: 

• RFC 1905 - Protocol Operations for SNMPv2 

• RFC 1906 - Transport Mappings for SNMPv2 

• RFC 1907 - MIB for SNMPv2 

• RFC 1908 - Coexistence between SNMPv1 and 

SNMPv2 

Experimental: 

• RFC 1901 - Community-based SNMPv2 

• RFC 1909 - Administrative Infrastructure 

• RFC 1910 - User-based Security Model 



  

SNMPv3 Protocol 

Draft Standards: 

• RFC 1905 - Protocol Operations for SNMPv2 

• RFC 1906 - Transport Mappings for SNMPv2 

• RFC 1907 - MIB for SNMPv2 

Proposed Standards: 

• RFC 2271 - Architecture for Describing SNMP Management 

Frameworks 

• RFC 2272 - Message Processing and Dispatching 

• RFC 2273 - SNMPv3 Applications 

• RFC 2274 - User-based Security Model 

• RFC 2275 - View-based Access Control Model 

SNMP Agent Extensibility 

Proposed Standards: 

• RFC 2257 - AgentX Protocol Version 1 

SMIv1 MIB Modules 

Full Standards: 

• RFC 1213 - Management Information Base II 

• RFC 1643 - Ethernet-Like Interface Types MIB 

Draft Standards: 

• RFC 1493 - Bridge MIB 

• RFC 1559 - DECnet phase IV MIB 

• RFC 1757 - Remote Network Monitoring MIB 

Proposed Standards: 

• RFC 1285 - FDDI Interface Type (SMT 6.2) MIB 

• RFC 1381 - X.25 LAPB MIB 

• RFC 1382 - X.25 Packet Layer MIB 

• RFC 1414 - Identification MIB 

• RFC 1461 - X.25 Multiprotocol Interconnect MIB 

• RFC 1471 - PPP Link Control Protocol MIB 

• RFC 1472 - PPP Security Protocols MIB 

• RFC 1473 - PPP IP NCP MIB 



  

• RFC 1474 - PPP Bridge NCP MIB 

• RFC 1512 - FDDI Interface Type (SMT 7.3) MIB 

• RFC 1513 - RMON Token Ring Extensions MIB 

• RFC 1514 - Host Resources MIB 

• RFC 1515 - IEEE 802.3 MAU MIB 

• RFC 1525 - Source Routing Bridge MIB 

• RFC 1742 - AppleTalk MIB 

SMIv2 MIB Modules 

Draft Standards: 

• RFC 1657 - BGP version 4 MIB 

• RFC 1658 - Character Device MIB 

• RFC 1659 - RS-232 Interface Type MIB 

• RFC 1660 - Parallel Printer Interface Type MIB 

• RFC 1694 - SMDS Interface Type MIB 

• RFC 1724 - RIP version 2 MIB 

• RFC 1748 - IEEE 802.5 Interface Type MIB 

• RFC 1850 - OSPF version 2 MIB 

• RFC 1907 - SNMPv2 MIB 

• RFC 2115 - Frame Relay DTE Interface Type MIB 

Proposed Standards: 

• RFC 1567 - X.500 Directory Monitoring MIB 

• RFC 1604 - Frame Relay Service MIB 

• RFC 1611 - DNS Server MIB 

• RFC 1612 - DNS Resolver MIB 

• RFC 1628 - Uninterruptible Power Supply MIB 

• RFC 1666 - SNA NAU MIB 

• RFC 1696 - Modem MIB 

• RFC 1697 - RDBMS MIB 

• RFC 1747 - SNA Data Link Control MIB 

• RFC 1749 - 802.5 Station Source Routing MIB 

• RFC 1759 - Printer MIB 

• RFC 2006 - Internet Protocol Mobility MIB 



  

• RFC 2011 - Internet Protocol MIB 

• RFC 2012 - Transmission Control Protocol MIB 

• RFC 2013 - User Datagram Protocol MIB 

• RFC 2020 - IEEE 802.12 Interfaces MIB 

• RFC 2021 - RMON Version 2 MIB 

• RFC 2024 - Data Link Switching MIB 

• RFC 2037 - Entity MIB 

• RFC 2051 - APPC MIB 

• RFC 2074 - RMON Protocol Identifier 

• RFC 2096 - IP Forwarding Table MIB 

• RFC 2108 - IEEE 802.3 Repeater MIB 

• RFC 2127 - ISDN MIB 

• RFC 2128 - Dial Control MIB 

• RFC 2206 - Resource Reservation Protocol MIB 

• RFC 2213 - Integrated Services MIB 

• RFC 2214 - Guaranteed Service MIB 

• RFC 2232 - Dependent LU Requester MIB 

• RFC 2233 - Interfaces Group MIB 

• RFC 2238 - High Performance Routing MIB 

• RFC 2239 - IEEE 802.3 MAU MIB 

• RFC 2248 - Network Services Monitoring MIB 

• RFC 2249 - Mail Monitoring MIB 

• RFC 2266 - IEEE 802.12 Repeater MIB 

• RFC 2271 - SNMP Framework MIB 

• RFC 2272 - SNMPv3 MPD MIB 

• RFC 2273 - SNMP Applications MIB 

• RFC 2274 - SNMPv3 USM MIB 

• RFC 2275 - SNMP VACM MIB 

• RFC 2287 - System-Level Application Mgmt MIB 

• RFC 2320 - Classical IP and ARP over ATM MIB 

• RFC 2358 - Ethernet-Like Interface Types MIB 

• RFC 2366 - Multicast over UNI 3.0/3.1 / ATM MIB 



  

• RFC 2452 - IPv6 UDP MIB 

• RFC 2454 - IPv6 TCP MIB 

• RFC 2455 - APPN MIB 

• RFC 2456 - APPN Trap MIB 

• RFC 2457 - APPN Extended Border Node MIB 

• RFC 2465 - IPv6 Textual Conventions and MIB 

• RFC 2466 - ICMPv6 MIB 

• RFC 2493 - 15 Minute Performance History TCs 

• RFC 2494 - DS0, DS0 Bundle Interface Type MIB 

• RFC 2495 - DS1, E1, DS2, E2 Interface Type MIB 

• RFC 2496 - DS3/E3 Interface Type MIB 

• RFC 2512 - Accounting MIB for ATM Networks 

• RFC 2513 - Accounting Control MIB 

• RFC 2514 - ATM Textual Conventions and OIDs 

• RFC 2515 - ATM MIB 

• RFC 2558 - SONET/SDH Interface Type MIB 

IANA Maintained MIB Modules 

 Interface Type Textual Convention (IANAifType)  

ftp://ftp.iana.org/mib/ianaiftype.mib 

Related Documents 

Informational: 

•  RFC 1270 - SNMP Communication Services 

•  RFC 1321 - MD5 Message-Digest Algorithm 

•  RFC 1470 - Network Management Tool Catalog 

•  RFC 2039 - Applicability of Standard MIBs toWWW 

Server Management 

•  RFC 2089 - Mapping SNMPv2 onto SNMPv1 within a bi-lingual SNMP agent 

Experimental: 

•  RFC 1187 - Bulk Table Retrieval with the SNMP 

•  RFC 1224 - Techniques for Managing 

Asynchronously Generated Alerts 

• RFC 1238 - CLNS MIB 



  

• RFC 1592 - SNMP Distributed Program Interface 

• RFC 1792 - TCP/IPX Connection MIB Specification 

• RFC 2064 - Traffic Flow Measurement: Meter MIB 


