
Rok akademicki 2012/2013 

Politechnika Warszawska 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Instytut Informatyki 

 

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA 

Daniel Radliński 

Wykorzystanie protokołu SNMP w celu monitorowania 

systemów komputerowych 

Opiekun pracy 

dr inż. Krzysztof Cabaj 

 

Ocena:  .....................................................  

  ................................................................  

Podpis Przewodniczącego 

Komisji Egzaminu Dyplomowego 

 



Kierunek: Informatyka 

Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych 

Data urodzenia: 1990.01.06 

Data rozpoczęcia studiów: 2009.10.01 

 

Życiorys 

Urodziłem się 06.01.1990r. w Pruszkowie. Po ukończeniu Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 11 w Pruszkowie i Gimnazjum im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie 

kontynuowałem naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie 

w klasie o profilu matematyczno – informatyczno – fizycznym. W roku 2009 zdałem maturę 

i podjąłem studia pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. 

 

 

 

 

 

 .......................................................   

Podpis studenta 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

Złożył egzamin dyplomowy w dniu  ................................................................................. 2013 r. 

z wynikiem  ..................................................................................................................................  

Ogólny wynik studiów:  ...............................................................................................................  

Dodatkowe wnioski i uwagi Komisji:  .........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



STRESZCZENIE 

Niniejsza praca dyplomowa dotyczy wykorzystania protokołu SNMP w celu monitorowania 

systemów komputerowych oraz urządzeń sieciowych. Zawiera opis protokołu oraz jego 

rozwoju na przestrzeni lat. 

Część praktyczna opisuje projekt i implementację aplikacji do zbierania danych przy pomocy 

protokołu SNMP i ich prezentacji w postaci graficznej za pomocą aplikacji webowej. 

Głównym celem stawianym programowi jest jego wydajność i możliwie niskie obciążenie 

łącza podczas zbierania danych.  
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Usage of SNMP in monitoring network hardware 

ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to present the usage of SNMP in monitoring network 

hardware. It presents SNMP along with its development over the years, describing it as a tool 

for collecting data, which in turn can be used for detecting breaches. 

Practical part of the thesis is about the development and implementation of an application to 

collect data using SNMP and present it in a web application. The main goals set for the 

application are performance and low bandwidth usage. 
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Wstęp 

Współczesny system komputerowy jest skomplikowanym urządzeniem, którego pracę łatwo 

zaburzyć. Często dzieje się to z powodu błędu w kodzie lub z powodu wystąpieniu sytuacji 

wyjątkowej, której nie przewidział autor oprogramowania. Działanie urządzenia 

podłączonego do sieci może zakłócić zdalny dostęp nieautoryzowanej osoby lub 

nieprawidłowy ruch sieciowy. Najczęstszym powodem nieprawidłowego funkcjonowania 

maszyny jest tzw. złośliwe oprogramowanie (z ang. malware, połączenie słów „malicious” 

i „software”) zainstalowane umyślnie lub nieumyślnie w systemie. 

Pod pojęciem złośliwego oprogramowania kryje się wiele rodzajów zagrożeń, których 

wspólnym celem jest szkodliwe i/lub przestępcze działanie w stosunku do użytkownika. 

Może to się objawiać np. zaburzeniem pracy urządzenia, kradzieżą informacji z systemu lub 

przejęciem nad nim kontroli. Do złośliwego oprogramowania można zaliczyć między innymi: 

1. Wirusy – aplikacje, które w celu rozprzestrzeniania się, dołączają lub nadpisują swoim 

kodem inne aplikacje. 

2. Robaki (ang. worms) – oprogramowanie samoistnie rozprzestrzeniające się przez sieć, 

wykorzystujące luki w zabezpieczeniach. 

3. Backdoor – program umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad systemem. 

4. Trojany (ang. trojan horses) – program, który podobnie jak backdoor, podszywa się 

pod normalne aplikacje, wykonując w tle operacje szkodliwe dla użytkownika. Często 

są wykorzystywane aby zainstalować inne złośliwe oprogramowanie, na przykład 

backdoor. 

5. Programy szpiegujące (ang. spyware) – aplikacje, które bez wiedzy i zgody 

użytkownika zbierają i przesyłają informacje o jego działaniach. 

6. Keylogger – programy sczytujące wciśnięcia klawiszy na klawiaturze oraz ruchy 

myszką. Mogą występować samodzielnie lub jako część innego oprogramowania, 

takiego jak spyware lub trojany. 

Aby móc wykryć infekcje spowodowane złośliwym oprogramowaniem, oraz inne 

nieprzewidziane sytuacje jak na przykład zawieszenie się ważnych procesów, operator 

komputera nieustannie go monitoruje, kontrolując wartości kluczowych parametrów i w razie 

potrzeby podejmując odpowiednie działania. Podczas monitorowania urządzenia zbierane są 

także ważne dane statystyczne umożliwiające późniejszą optymalizację działania maszyny. 



W obecnych czasach nie jest już możliwe manualne monitorowanie pełnego stanu nawet 

jednej maszyny, gdyż człowiek nie jest w stanie przeanalizować ogromnych ilości informacji 

opisujących stan urządzenia w danym momencie. Często też, jeden operator ma za zadanie 

nadzorować wiele maszyn, co dodatkowo ten proces utrudnia. Z tego powodu zaczęto 

automatyzować proces monitorowania komputerów oraz urządzeń  sieciowych. 

W ramach niniejszej pracy inżynierskiej został zaprojektowany i zaimplementowany program 

służący do zdalnego nadzorowania urządzeń, oparty o protokół SNMP. Początkowo, aplikacja 

miała służyć tylko do monitorowania danych, które umożliwiłyby wykrycie nieuprawnionych 

dostępów, jednak w toku implementacji programu jego funkcjonalność została zmieniona do 

pobierania dowolnych informacji udostępnianych przy pomocy SNMP, dzięki czemu 

w przyszłości, będzie można zbierać i przetwarzać inne dane, niekoniecznie w tym samym 

celu. 

Zaimplementowana aplikacja, oprócz zbierania informacji, jest w stanie wyświetlać zebrane 

informacje w postaci wykresów mierzonej wartości w funkcji czasu. Wykresy te umożliwiają 

łatwe poznanie następujących w czasie zmian poszczególnych parametrów nadzorowanych 

maszyn. 

Program będzie wykorzystany do monitorowania ruchu sieciowego, obciążenia 

i uruchomionych procesów na kilku urządzeniach, w szczególności na maszynie 

z uruchomionym systemem HoneyPot. Monitoring tej maszyny ma na celu wykrywanie 

nieuprawnionych dostępów, aby w dalszym toku działań można było je zbadać innymi 

narzędziami, np. analizując zarejestrowane pakiety. 

Praca składa się z 4 rozdziałów i dwóch dodatków. W pierwszym rozdziale zostanie 

przedstawiony protokół SNMP, jego możliwości i działanie. Opisana zostanie struktura 

przechowująca informacje udostępniane w ramach tego protokołu, czyli baza MIB. Na koniec 

rozdziału przedstawiona zostanie przykładowa baza MIB wraz z jej parametrami. Rozdział 

drugi zawiera projekt aplikacji, w tym opis wymagań stawianych programowi, natomiast 

trzeci przedstawia implementację. Ostatni rozdział podsumowuje pracę. W dodatkach 

zamieszczono obecną konfigurację programu oraz wyniki eksperymentów dotyczących 

obciążenia łącza przy optymalnej konfiguracji (z wykorzystaniem zaproponowanych reguł 

podrzędnych) oraz każdorazowym pobieraniu wszystkich informacji. 

 



  



1. Protokół SNMP (ang. Simple Network Management System) 

SNMP jest protokołem służącym do zdalnego monitorowania i zarządzania siecią oraz 

podłączonych do niej urządzeń, takich jak komputery, routery czy przełączniki. Jego 

specyfikacja została zawarta w dokumencie RFC 1157 [2]. W ramach tego protokołu 

urządzenia dzielą się na dwie kategorie, zarządzane, na których uruchomiony jest agent 

SNMP i zarządzające, tak zwane NMS (ang. Network Management System), na których 

działa menedżer SNMP.  

Agent zbiera i udostępnia informacje o bieżącym stanie urządzenia, które mogą być 

odczytywane lub modyfikowane przez menedżera. Komunikacja odbywa się przeważnie na 

zasadzie żądanie-odpowiedź i jest inicjowana przez menedżera. Dodatkowo istnieje 

możliwość skonfigurowanie urządzenia aby w razie wystąpienia określonych sytuacji 

wyjątkowych agent przekazał informacje do urządzenia zarządzającego bez uprzedniego 

żądania. 

Protokół definiuje zbiór komunikatów do wykorzystania przy komunikacji między 

urządzeniami. Menedżer wysyła żądania w postaci komunikatów GET i SET, oznaczających 

odpowiednio pobranie wartości zmiennych oraz ustawienie wartości. Maszyna zarządzana 

jest zobowiązana odpowiedzieć na to komunikatem RESPONSE, zawierającym wynik 

żądanej akcji lub informacje o błędzie. W przypadku powiadamiania o sytuacjach 

wyjątkowych, agent korzysta z komunikatu TRAP. Istnieje również komunikat GETNEXT 

służący do pobierania wartości zmiennej znajdującej się za żądaną, a w  nowszych wersjach 

protokołu zaimplementowano komunikat GETBULK, ułatwiający pobranie dużej ilości 

wartości na raz. 

W założeniu człon „simple” z nazwy protokołu odnosi się do prostej implementacji protokołu 

i niewielkiego obciążenia sprzętu przy jego wykorzystaniu, w szczególności w porównaniu do 

protokołu CMOT (ang. CMIP over TCP/IP), który miał zastąpić SNMP. 

Obecnie istnieje wiele agentów jak i stacji zarządzających implementujących protokół SNMP, 

zarówno płatnych jak i darmowych. Przykładami NMS są openNMS [15] dostępny na licencji 

GNU GPL oraz płatny HP OpenView [16]. W przypadku agentów SNMP prawdopodobnie 

najpopularniejszy jest snmpd wchodzący w skład pakietu narzędzi Net-SNMP [17] 

dostępnego na licencji BSD.  



W pakiecie Net-SNMP oprócz wymienionego już snmpd, dostępne są również aplikacje do  

manualnego odpytywania agentów - snmpget, snmpgetnext, snmpbulkget i snmpset 

umożliwiają wysyłanie odpowiednich komunikatów i wyświetlają otrzymaną odpowiedź, 

natomiast snmpwalk i snmpbulkwalk pobierają ze struktury przechowującej informacje całe 

poddrzewo z danymi (opis struktury znajduje się w podrozdziale 1.2). 

1.1 Historia protokołu 

Protokół SNMP powstał w latach 80tych, gdy tempo rozwoju sieci wymusiło powstanie 

nowych narzędzi do zarządzania siecią. Ilość urządzeń podłączonych do Internetu była 

liczona w setkach tysięcy i ciągle rosła, podczas gdy jedyny istniejący protokół 

wspomagający zarządzanie – ICMP [3] (ang. Internet Control Message Protocol) nie był 

wystarczająco skuteczny. 

Pierwszym zaproponowanym protokołem był SGMP [4] (ang. Simple Gateway Monitoring 

Protocol), opublikowany w listopadzie 1987 roku. Jednoczenie jednak rozwijano inne 

protokoły, spośród których najciekawiej prezentowały się HEMS [5] (ang. High-Level Entity 

Management System),  CMOT [6] oraz SNMP. Pierwsze dwa były protokołami obiektowymi, 

gdzie zarządzane obiekty posiadały własne atrybuty, procedury oraz inne właściwości 

związane z technologią obiektową. Natomiast w przypadku SNMP dane są to proste zmienne, 

o prostych właściwościach jak typ danych, wartość i rodzaj dostępu. 

W 1988 roku, Komisja Architektury Internetu (IAB) wybrała dwa z tych protokołów do 

dalszego rozwoju – SNMP oraz CMOT. Pierwszy miał być rozwiązaniem krótkoterminowym, 

gdyż przewidywano, że w niedalekiej przyszłości nastąpi przejście z TCP/IP na protokoły 

modelu OSI. CMOT natomiast, będący dostosowaną do pracy w sieciach TCP/IP wersją 

protokołu modelu OSI o nazwie CMIP (ang. Common Management Information Protocol) 

powstawał aby umożliwić późniejsze przejście na model OSI przy minimalnym nakładzie 

pracy. 

Początkowo oba zatwierdzone protokoły miały korzystać z identycznych struktur danych, co 

pozwoliłoby na szybką zmianę używanego protokołu, ale z powodu niezgodności definicji 

obiektu w SNMP oraz CMOT już w 1989 roku tego zniesiono to wymaganie i od tej pory 

protokoły rozwijały się niezależnie.  

Mimo upływu lat, nie nastąpiło przewidywane przejście z protokołów rodziny TCP/IP na 

protokoły modelu OSI, zmniejszyło się także zaangażowanie w rozwój protokołu CMOT. 



SNMP jest obecnie powszechnie wykorzystywanym protokołem do monitorowania sieci, 

praktycznie wszyscy główni producenci sprzętu sieciowego umieszczają implementacje 

protokołu SNMP w swoich urządzeniach.  

1.2 Organizacja danych 

Dane udostępniane przez agenta SNMP są przechowywane w bazie MIB (ang. Management 

Information Base). Jest to baza o drzewiastej strukturze, w której każdy węzeł ma przypisany 

numer i opisową nazwę. Przykładowy fragment drzewa wraz z nazwami węzłów 

przedstawiony został na rysunku 1.1.  

Agent SNMP może udostępniać dane z jednej lub wielu baz MIB, które z perspektywy 

odbiorcy są widziane jako jedno drzewo. Struktura tego drzewa nie musi być wcześniej znana 

użytkownikowi, gdyż korzystając z odpowiednich komunikatów istnieje możliwość przejścia 

rekurencyjnie przez wszystkich potomków danego węzła. Wykorzystanie tej właściwości, 

rozpoczynając od korzenia drzewa, o znanym i stałym OID wynoszącym 1, umożliwia 

pobranie całego dostępnego drzewa, wraz z jego strukturą i wartości wszystkich dostępnych 

zmiennych.  

Przykładowym narzędziem jakie można do tego wykorzystać jest aplikacja snmpwalk 

z pakietu Net-SNMP. Wywołuje się ją podając jako parametry adres IP agenta, atrybuty 

bezpieczeństwa oraz węzeł będący korzeniem dla interesującego nas poddrzewa, opcjonalnie 

można podać między innymi wersję protokołu z jakiej ma skorzystać aplikacja. Poniżej na 

rysunku 2 przedstawiony został wynik wykonania aplikacji dla węzła 1.3.6.1.2.1.2, 

przechowującego informacje o interfejsach sieciowych monitorowanego urządzenia. 

W każdym wierszu przedstawiony jest OID zmiennej, następnie jej rodzaj i wartość. 

Z rysunku można przykładowo odczytać liczbę dostępnych interfejsów (pierwszy wiersz 

wyniku), nazwy tych interfejsów – „lo” i „eth0” oraz ilość odczytanych i wysłanych bajtów 

przez dany interfejs (odebrane – węzły zaczynające się od iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10, wysłane – od 

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16). 

Aby odwołać się do konkretnego węzła należy podać jego identyfikator OID (ang. Object 

Identifier), na który składają się nazwy lub numery wszystkich węzłów od korzenia do tego 

węzła, oddzielone kropkami. Przy tworzeniu OID, można stosować zamiennie numery 

i nazwy opisowe, przykładowo więc 1.3.6.1.2.1.1.3, iso.org.dod.internet.mgmt.mib-

2.system.sysUpTime oraz iso.org.6.1.2.1.system.sysUpTime są wszystkie poprawnymi 

identyfikatorami OID określającymi ten sam węzeł.  



Podstawowymi bazami MIB, definiowanymi razem ze standardem SNMP, są MIB-I [7] oraz 

MIB-II [8] będąca udoskonaleniem poprzedniej. Bazy te udostępniają podstawowe informacje 

o systemie i interfejsach sieciowych oraz dużą ilość informacji statystycznych związanych 

z działaniem urządzenia w sieci, zgrupowanych w gałęzie według protokołów, odpowiednio 

ip, icmp, tcp, udp oraz egp. 

 

 

Rysunek 1 - Fragment drzewa MIB 

 

Oprócz tych baz istnieje wiele innych, przykładowo baza HOST-RESOURCES-MIB opisana 

w dalszej części pracy (patrz punkt 1.7). W szczególności każdy producent sprzętu może 

zarejestrować własną bazę MIB w postaci gałęzi w węźle enterprises (1.3.6.1.4.1). 



 

Rysunek 2 - Przykładowy wynik wywołania snmpwalk dla gałęzi dotyczącej interfejsów 

sieciowych 

1.2.1 Obiekty i zmienne 

Wszystkie obiekty w bazie MIB są przechowywane jako liście w strukturze drzewiastej. 

Obiekty opisywane są przy pomocy ASN.1 (ang. Abstract Syntax Notation One), 

umożliwiającym opis struktur w sposób niezależny od konkretnych rozwiązań sprzętowych. 

Na opis obiektu w bazie MIB składa się wcześniej wymieniony OID, kodowanie, określające 

sposób zapisu obiektu oraz składnia, która definiuje typ danych przechowywanych, ich 

dopuszczalną formę i zakres wartości, a także związek między nim a innymi obiektami 

w  bazie MIB. Dokładna specyfikacja opisująca sposób definiowania obiektów jest zawarta 

w dokumencie RFC 1155 [9]. 



Właściwe informacje są przechowywane w postaci instancji obiektów i aby się do nich 

odwołać, należy podać OID obiektu i po kropce indeks zmiennej, licząc od 1. W przypadku 

obiektów, które mogą mieć tylko jedną instancję, jako indeks podaje się 0. 

Przykładem obiektu z tylko jedną instancją jest obiekt sysUpTime, o OID równym 

1.3.6.1.2.1.1.3. Przechowuje on czas (w setnych częściach sekundy) od ostatniego 

uruchomienia systemu. Aby pobrać tą wartość, menedżer SNMP żąda od agenta wartość 

zmiennej o OID 1.3.6.1.2.1.1.3.0. Podobnie jest w przypadku obiektów o wielu instancjach. 

Obiekt laLoad o OID równym 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 ma trzy instancje, oznaczające średnie 

obciążenie systemu kolejno w ostatnich 1, 5 i 15 minutach. Dostęp do ostatniej z tych 

wartości można uzyskać poprzez OID 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3. Na rysunku 3 przedstawiono 

wynik wywołania aplikacji snmpwalk dla obiektu laLoad. Widać na nim wszystkie trzy jego 

instancje. 

 

Rysunek 3 - Wywołanie snmpwalk dla obiektu laLoad 

Większość obiektów w bazie MIB jest zdefiniowanych jako tylko do odczytu, niektóre można 

jednak modyfikować. Przykładem takiej zmiennej jest sysContact (OID 1.3.6.1.2.1.1.4) 

przechowujący informacje kontaktowe administratora systemu. Ilość zmiennych możliwych 

do modyfikacji jest jednak dosyć ograniczona. Powodem takiej decyzji jest niewielkie 

bezpieczeństwo protokołu, omówione w późniejszym rozdziale. 

1.2.2 Tabele 

Struktura MIB umożliwia przechowywanie danych w postaci tabelarycznej. W takim 

przypadku, węzeł określony jako tabela zawiera jeden liść, którego liście potomne definiują 

kolumny tabeli. Na wiersz w tabeli składają się instancje poszczególnych kolumn, o tym 

samym indeksie. To powoduje, że wartości w komórkach tabeli mogą być tylko typu prostego 

i nie jest możliwe zagnieżdżenie w nich kolejnych tabel. 

Przykładem prostej tabeli jest hrSWRun przechowujący informacje o procesach 

uruchomionych na danym urządzeniu. Obiekt ten ma OID 1.3.6.1.2.1.25.4.2, natomiast pod 



OID od 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.1 do 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.7 zawarte są kolumny opisujące kolejno 

indeks (będący systemowym identyfikatorem procesu, tzw. PID), nazwę, ID, ścieżkę, 

parametry uruchomienia, rodzaj i status procesu. Tabela 1.1 przedstawia fragment informacji 

uzyskanych przez wywołanie aplikacji snmpwalk dla tego obiektu. 

 

Index Name ID Path Parameters Type Status 

1 init ccitt.0 "/sbin/init" "" 4 2 

1031 ssh-agent ccitt.0 /usr/bin/ssh-agent" "" 4 2 

1407 snmpd ccitt.0 "/usr/sbin/snmpd" "-Lsd -Lf /dev/null" 4 2 

1545 bash ccitt.0 "/bin/bash" "" 4 2 

2213 snmpwalk ccitt.0 "snmpwalk" "127.0.0.1 -v2c -c" 4 2 

Tabela 1.1: Fragment wywołania snmpwalk dla hrSWRun 

1.3 Komunikacja 

Komunikacja między agentem i stacją zarządzania odbywa się przy użyciu protokołu UDP 

(ang. User Datagram Protocol). Jest to prosty protokół bezpołączeniowy, dzięki czemu 

powoduje mniejsze obciążenie sieci niż protokoły połączeniowe takie jak TCP. Wadą tego 

rozwiązania jest fakt, że nie ma gwarancji, iż wiadomość dotrze do celu i musi to być 

zapewnione bezpośrednio w aplikacji. 

Wszystkie komunikaty w ramach SNMP zawierają dwa pola, nagłówek i PDU (ang. Protocol 

Data Unit). Nagłówek składa się z dwóch pól: 

 Version – określający wersję protokołu. 

 Community – ciąg znaków autoryzujący menedżera SNMP. Wysyłany jawnym 

tekstem. 

PDU zależy od rodzaju komunikatu. W większości wypadków zawiera 5 pól: 

 PDU type – określający rodzaj komunikatu. 

 Request id – Niepowtarzalny identyfikator służący do rozróżniania komunikatów. 

 Error-status – Służący do sygnalizowania wystąpienia wyjątku podczas przetwarzania 

żądania przez agenta. 

 Error-index – Dodatkowe pole wskazujące dla której zmiennej żądanej wystąpił błąd. 



 Variablebindings – Lista par zmienna-wartość, w przypadku żądań wysyłanych od 

managera do agenta, wartości są równe null. Nie ma sztywnego ograniczenia na liczbę 

takich par, tak długo jak całe PDU mieści się w pojedynczym datagramie UDP. 

Protokół SNMP w wersji 1 definiuje 5 rodzajów komunikatów: 

 GetRequest – będący prostym żądaniem podania wartości wymienionych zmiennych. 

W tym komunikacie pola error-status i error-index są zawsze równe 0. W odpowiedzi 

agent SNMP wysyła komunikat GetResponse o takim samym request id. Żądanie jest 

przetwarzane atomowo i w przypadku wystąpienia błędu przy dostępie do 

którejkolwiek zmiennej, nie zostaną zwrócone żadne wartości w polu variable 

bindings. 

 GetNextRequest – Polecenie działające niemal identycznie jak powyższe, ale zamiast 

podanej zmiennej, żądany jest odczyt zmiennej znajdującej się bezpośrednio za 

podaną. Pozwala to zbadać strukturę drzewa MIB bez jakiejkolwiek wcześniejszej 

wiedzy. 

 SetRequest – Komunikat zmieniający wartość zmiennych w bazie MIB. Podobnie jak 

w powyższych komunikatach, jego pola error-status i error-index są ustawione na 0. 

Pole VariableBindings zawiera pary zmienna-wartość na jaką należy ją ustawić. 

Operacja również jest atomowa i w przypadku błędu podczas modyfikacji 

jakiejkolwiek zmiennej, nie zostaną wykonany żadne zmiany. 

 GetResponse – Komunikat będący odpowiedzią na wszystkie wcześniejsze 

komunikaty. 

 Trap – Wiadomość wysyłana z inicjatywy agenta, aby powiadomić menagera 

o wystąpieniu (wcześniej skonfigurowanych) sytuacji wyjątkowych. Pole PDU 

posiada inną strukturę niż pozostałe komunikaty, aby móc przekazać informacje 

pozwalające określić czas i przyczynę wygenerowanego komunikatu. 

1.4 Bezpieczeństwo 

Jako, że protokół SNMP zezwala na modyfikację niektórych parametrów przechowywanych 

przez agenta SNMP, ważny jest aspekt bezpieczeństwa. W pierwszych dwóch wersjach 

protokołu za bezpieczeństwo odpowiadał ciąg znaków zwany community, natomiast 

w trzeciej wersji wprowadzono pełnoprawny model bezpieczeństwa o nazwie USM (ang. 

User-Based Security Model). Spośród tych opcji najlepsze bezpieczeństwo daje USM, jednak 

ze względu na problemy z wdrożeniem w aplikacji został wykorzystany protokół w wersji 2c. 



Community jest rodzajem hasła definiowanym w konfiguracji agenta i grupującym 

uprawnienia do odczytu i zapisu poszczególnych zmiennych. Prawo do odczytu lub odczytu 

i zapisu jest definiowane globalnie dla każdego community, więc nie da się ustawić, aby 

dostęp do odczytu i zapisu był możliwy tylko dla niektórych zmiennych. W tym celu trzeba 

zdefiniować dwa oddzielne community. 

Niestety bezpieczeństwo oferowane przez takie hasło jest wątpliwe, gdyż menedżer SNMP 

podaje nazwę community w ramach którego ma być wykonane dane polecenie, w postaci 

jawnego tekstu. Naraża to system na atak typu podsłuchiwanie pakietów (ang. packet 

sniffing), w wyniku którego atakujący może z łatwością uzyskać nazwę community. Z tego 

względu autorzy baz MIB stosowanych z SNMP ograniczyli zmienne które można 

modyfikować i udostępniają tylko te, których modyfikacja nie jest w stanie poważnie 

zaburzyć pracy systemu.  

Dodatkowo, większość urządzeń stosuje standardowe community „public” oraz „private” 

dające odpowiednio dostęp do odczytu oraz odczytu i zapisu wszystkich informacji 

przechowywanych w bazie MIB. 

1.5 Rozwój SNMP 

SNMP jest protokołem ciągle rozwijanym. Z jednej strony powstają kolejne bazy MIB, 

prywatne definiowane przez producentów sprzętu i oficjalne opisywane w dokumentach RFC, 

z drugiej sam protokół doczekał się kolejnych wersji. 

1.5.1 SNMPv2c 

Druga wersja SNMP została opublikowana jako propozycja standardu w 1993 roku 

i wprowadziła ona usprawnienia dotyczące wydajności i przepustowości protokołu, 

ograniczając ilość przesyłanych danych podczas monitorowania. Początkowo miała zawierać 

także zmiany w bezpieczeństwie protokołu, ale w czasie tworzenia ostatecznych dokumentów 

RFC z nową specyfikacją wykryto w części związanej z bezpieczeństwem poważną usterkę. 

Mimo przesunięcia terminów oddania specyfikacji nie udało się stworzyć nowego modelu 

bezpieczeństwa i postanowiono opublikować dokumenty pomijając zagadnienia 

bezpieczeństwa. W wyniku tych wydarzeń powstała wersja protokołu korzystająca z nazw 

community z wersji pierwszej. Nazwana została SNMPv2c i jest opisana w dokumencie RFC 

nr 1901.  



Największym usprawnieniem wprowadzonym przez drugą wersję jest zmiana w sposobie 

pobierania danych od agentów. Komunikaty GetRequest oraz GetNextRequest przestały być 

operacjami atomowymi. Od tej pory w odpowiedzi zawsze zawarte są wszystkie pary 

zmienna-wartość, przy czym gdy wystąpi błąd odczytu zmiennej, to zamiast jej wartości, 

wpisywany jest rodzaj błędu. Komunikat SetRequest, mimo podobnej budowy pozostał 

operacją atomową, wystąpienie błędu przy próbie zmiany którejkolwiek zmiennej nadal 

powoduje unieważnienie całego komunikatu. 

Drugim usprawnieniem jest nowy komunikat GetBulkRequest. Został on wprowadzony aby 

zminimalizować ilość transakcji protokołu wymaganych do odczytu dużej ilości zmiennych. 

Podobnie jak komunikat GetNextRequest, odpowiedź będzie zawierać wartości zmiennych 

znajdujących się bezpośrednio za żądanymi, z tym, że przy użyciu GetBulkRequest można 

otrzymać wiele kolejnych zmiennych znajdujących się za zażądaną. Komunikat zawiera dwa 

nowe pola przechowujące parametry określające jego działanie – non-repeaters i max-

repetitions. Non-repeaters określa dla ilu pierwszych zmiennych odczyt będzie przebiegał jak 

w przypadku GetNextRequest. Max-repetitions natomiast określa ilość kolejnych wartości 

odczytywanych dla pozostałych zażądanych zmiennych. 

1.5.2 SNMPv3 

Doświadczenie nabyte podczas opracowywania nowych modeli bezpieczeństwa dla SNMPv2 

zostało wykorzystane przy opracowywaniu trzeciej wersji protokołu. Powstał on jako 

propozycja standardu w 1998 roku (dokumenty RFC nr 2271-2275). 

W trzeciej wersji protokołu zrezygnowano z uwierzytelniania przy pomocy nazwy 

community i wprowadzono nowy model bezpieczeństwa o nazwie USM (ang. User-Based 

Security Model). W ramach modelu USM do protokołu SNMP wprowadzono 

uwierzytelnianie wiadomości przy pomocy algorytmu HMAC (ang. Hash-based Message 

Authentication Code), wykorzystujące funkcje mieszające MD5 i SHA-1 oraz szyfrowanie, 

wykorzystujące algorytm DES (ang. Data Encryption Standard) w trybie CBC (ang. Cipher-

Block Chaining). Wpłynęło to znacząco na poprawę bezpieczeństwa przesyłanych 

komunikatów, uniemożliwiając ich odczytanie przez niepożądane osoby bez złamania szyfru 

oraz chroniąc przed nieuprawnioną modyfikacją. 



1.6 Baza HOST-RESOURCES-MIB 

Jest to baza umożliwiająca monitorowanie zasobów konkretnego komputera podłączonego do 

sieci i jego stanu. Baza ta wyróżnia się na tle innych baz MIB faktem, że skupia się na 

informacjach o działaniu samego urządzenia, podczas gdy inne zazwyczaj skupiają się na 

parametrach związanych z pracą interfejsów sieciowych i statystykami dotyczącymi danych 

przechodzących przez interfejsy. 

HOST-RESOURCES-MIB jest też bazą w której zawarty jest większość parametrów 

monitorowanych przy użyciu zaprojektowanej w ramach pracowni dyplomowej aplikacji. 

Informacje te głównie dotyczą uruchomionych procesów i ich stanu w konkretnych chwilach 

czasowych. 

Tabela aktywnych procesów jest tylko niewielką częścią informacji zawartych w tej bazie. 

Zgodnie z nazwą, baza skupia się na zasobach maszyny, to znaczy na jej systemie, pamięci, 

i podłączonych urządzeniach. Informacje te, zebrane w grupy według gałęzi w strukturze 

bazy są następujące: 

 hrSystem – Zawiera informacje na temat aktualnego stanu systemu. Możliwe do 

uzyskania są dane na temat aktualnej liczby uruchomionych procesów i zalogowanych 

użytkowników.  

 hrStorage – W tej gałęzi przechowywane są informacje na temat pamięci dostępnej 

w systemie. Przechowywana jest tutaj informacja zarówno o pamięci operacyjnej jak 

i pamięci dyskowej. Możliwe do odczytania są informacje o rodzaju pamięci, 

rozmiarze i zajętej powierzchni. 

 hrDevice – Z tej gałęzi można uzyskać informacje o urządzeniach z których składa się 

komputer i które są do niego podłączone. Dostępne są między innymi informacje 

o obciążeniu poszczególnych rdzeni procesora, o podłączonych drukarkach i 

partycjach na dysku. 

 hrSWRun – Zawiera informacje opisujące uruchomione procesy. Dostępne są między 

innymi: nazwa procesu, ścieżka i parametry podane przy uruchomieniu. Istnieje też 

możliwość odczytania i modyfikacji statusu procesu, przykładowo w celu  przerwania 

jego działania. 

 hrSWRunPerf – Dane w tej gałęzi opisują czas procesora i pamięć zajętą przez 

poszczególne uruchomione procesy. 



 hrSWInstalled – Pozwala odczytać listę oprogramowania zainstalowanego w systemie 

wraz z datą instalacji. 

  



2. Projekt aplikacji 

Zadaniem zaprojektowanej aplikacji jest przede wszystkim zbieranie danych wskazanych 

przez operatora z monitorowanych urządzeń. Dane te będą pobierane przy pomocy protokołu 

SNMP i przechowywane w lokalnej bazie danych.  

Drugim zadaniem aplikacji jest prezentacja zebranych danych w formie wykresów. Wykresy 

mają prezentować informacje z dowolnych okresów w przeszłości i pozwalać na 

powiększanie fragmentów wykresu, aby dokładnie badać zmiany wartości w czasie. 

2.1. Wymagania funkcjonalne 

2.1.1 Oszczędność pasma. 

Najważniejszym wymaganiem stawianym aplikacji jest generowanie możliwie niewielkiego 

ruchu w sieci. Niektóre dane są niezmienne od momentu powstania, jak np. nazwa 

uruchomionego procesu. Powinna istnieć możliwość skonfigurowania aby na podstawie 

wartości pomiaru można było zdecydować o wykonaniu lub pominięciu innych pomiarów. 

2.1.2 Zmienna częstotliwość pomiarów 

Niektóre monitorowane wartości zmieniają się bardzo dynamicznie. Innym wystarczą 

pomiary co minutę lub jeszcze rzadziej. W ekstremalnych przypadkach, wartość może 

zmieniać się tylko między kolejnymi restartami maszyny. Należy umieścić możliwość 

sprecyzowania jak często dany pomiar należy wykonywać, z uwzględnieniem pomiarów 

dokonywanych na start maszyny. 

2.1.3 Niezależne wykonywanie pomiarów 

Ze względu na ilość danych, lub obciążenie maszyny monitorowanej, niektóre pomiary mogą 

trwać długi okres czasu. Niedopuszczalne jest, aby czas wykonywania jednego pomiaru 

wpływał na inny i go opóźniał. 

2.1.4 Wyszukiwanie położenia monitorowanych parametrów 

Przy każdym restarcie systemu, niektóre parametry mogą zmieniać swój identyfikator, np. 

może zmienić się numer przypisany do interfejsu sieciowego. Mimo zmiany położenia, część 

informacji opisujących interfejs jest taka sama, chociażby nazwa. Należy umożliwić 

wyszukiwanie położenia monitorowanych parametrów na podstawie takich niezmiennych 

informacji. 



2.1.5 Warstwa prezentacji jako aplikacja webowa 

Interfejs, przy pomocy którego użytkownik będzie obsługiwał aplikację powinien być 

wykonany jako aplikacja internetowa. Umożliwi to łatwy dostęp z dowolnego komputera 

w sieci i brak potrzeby instalacji programu na wielu stanowiskach. 

2.1.6 Oszczędność pamięci 

Program powinien w miarę możliwości ograniczyć przechowywanie redundantnych danych, 

aby informacje z pomiarów nie przekroczyły dostępnej pamięci. 

2.1.7 Wykrywanie przepełnień indeksów w węzłach OID 

W niektórych węzłach OID, w różnych momentach czasowych mogą być przechowywane 

informacje dotyczące różnych obiektów. Musi istnieć możliwość wykrycia i obsłużenia takich 

przypadków. Jest to o tyle istotne, że brak obsługi tego typu sytuacji może utrudnić lub 

uniemożliwić poprawne tworzenie wykresów. Przykładowo w gałęzi procesów, po długiej 

pracy systemu, może się zdarzyć, że zostaną ponownie wykorzystane węzły uprzednio 

zamkniętych procesów.  

2.1.8 Walidacja wprowadzanych konfiguracji 

Aplikacja musi sprawdzać dane wprowadzane przez operatora zanim zostaną zapisane. 

Pozwoli to uniknąć najczęstszych błędów – błędów konfiguracji. Zwiększy to stabilność 

i wydajność aplikacji poprzez brak potrzeby sprawdzania poprawności w krytycznych 

sekcjach kodu. 

2.2 Wymagania niefunkcjonalne 

2.2.1 Wydajność 

Aplikacja powinna działać możliwie jak najszybciej. Będzie ona wykorzystywana do 

monitorowania zestawu parametrów na dwóch maszynach. Zestaw obejmuje ilość 

odbieranych i wysyłanych bajtów na interfejsach sieciowych oraz cztery parametry 

określające każdy uruchomiony proces (wykorzystany czas procesora, nazwa obrazu, ścieżka 

i parametry wywołania). Szacując liczbę jednocześnie uruchomionych procesów na jednej 

maszynie na 100, aplikacja musi być w stanie pobrać nawet 800 parametrów w ciągu jednego 

15 sekundowego cyklu. 



Przy optymalnej konfiguracji taka sytuacja powinna występować tylko raz po uruchomieniu 

maszyn i średnio w jednym cyklu będzie zbieranych około 220-230 parametrów (zakładając, 

że 10% procesów będzie za każdym razem innych). 

2.2.2 Wielowątkowość 

Dzięki wielu wątkom program będzie w stanie wykorzystać nowoczesne wielordzeniowe 

procesory i odpytać równolegle kilka urządzeń, znacznie zwiększając wydajność. 

2.2.3 Stabilność 

Aplikacja musi być w stanie kontynuować działanie po wystąpieniu nieoczekiwanych sytuacji. 

System monitorujący nie będzie przydatny, jeżeli co chwilę trzeba będzie go ponownie 

uruchamiać. 

 

2.3 Podział aplikacji ze względu na działanie 

Ze względu na sposób działania, program można podzielić na dwie niezależne części: 

 Moduł zbierania danych – którego zadaniem jest odpytywanie monitorowanych 

urządzeń i zapisywanie otrzymanych informacji do bazy danych. 

 Aplikacji webowa – odpowiadający za komunikację z użytkownikiem. Przy jej 

pomocy operator będzie w stanie skonfigurować oba moduły oraz wyświetlić 

uzyskane dane w postaci wykresów. 

Części te nie komunikują się ze sobą w sposób bezpośredni, natomiast korzystają z tych 

samych tabel w bazie danych. Rozwijane były niezależnie od siebie, ale po refaktoryzacji 

kodu, część wykorzystywanych przez nie funkcji znajduje się we wspólnych modułach. 

2.4 Architektura systemu 

Aplikacja będzie zainstalowana na jednym komputerze, wraz z bazą danych w której będą 

zapisywane zebrane informacje. Takie rozmieszczenie, w przeciwieństwie do umieszczenia 

programu i bazy na oddzielnych komputerach, nie zwiększy ruchu sieciowego podczas zapisu 

i odczytu danych z bazy. Jest to ważne, gdyż nadmierny ruch sieciowy generowany przez 

aplikację mógłby zaburzyć część informacji zbieranych od monitorowanych urządzeń. 

Aplikacja wykrywa kolejne uruchomienia monitorowanych maszyn (w dalszej części pracy 

nazywane „instancjami”) i oznacza do której instancji należą zebrane dane. Ułatwia to 



wyszukiwanie zmiennych, których indeksy zmieniają się z każdym uruchomieniem 

urządzenia. Przykładowo do tej kategorii należą omawiane wcześniej interfejsy sieciowe oraz 

uruchamiane przez system procesy. 

Sposób zbierania danych zdefiniowany jest w postaci reguł pobierania danych. Reguły 

definiują z jakiego urządzenia należy pobrać dane. Podany przez użytkownika OID 

zmiennych zbieranych przez regułę zostaje podzielony na „gałąź”, czyli OID obiektu 

wspólnego dla wszystkich zmiennych oraz „liście”, będące indeksami poszczególnych 

zmiennych. Jedna reguła może pobierać wiele zmiennych, pod warunkiem, że należą do 

jednego obiektu. Istnieją cztery rodzaje reguł:  

 Okresowa, wykonywana co zdefiniowany okres czasu. 

 Startowa, wykonywana przy wykryciu nowej instancji urządzenia. 

 Manualna, wykonywana na żądanie operatora. 

 Podrzędna, której wykonanie zależy od wyników reguły zdefiniowanej jako nadrzędna. 

Pierwsze trzy rodzaje dodatkowo umożliwiają zdefiniowanie warunków przepełnienia, to 

znaczy, gdy z punktu widzenia operatora, zmienna o danym indeksie przechowuje informacje 

o innym parametrze niż wcześniej (np. po długiej pracy maszyny ponownie zostanie 

uruchomiony proces o id  „7”). Gdy zostanie wykryte przepełnienie, informacje zostaną 

zapisane ze zmienionym indeksem, aby na wykresie stanowiły oddzielne serie danych. 

Reguła podrzędna dziedziczy ustawienia przepełnienia od reguły nadrzędnej i jest 

wykonywana w tym samym czasie co reguła nadrzędna. Reguła podrzędna umożliwia 

pobieranie zmiennych o tych samych indeksach, ale z innego obiektu niż reguła nadrzędna. 

Dodatkowo umożliwia filtrowanie zbioru indeksów na podstawie ich wartości z reguły 

nadrzędnej.  

W praktyce zostało to wykorzystane, aby zbierać nazwy i pozostałe stałe wartości określające 

dany uruchomiony proces (na przykład parametry i ścieżkę wywołania, status uruchomienia), 

tylko jeżeli po raz pierwszy zebrano informacje na temat wykorzystanego przez ten proces 

czasu procesora. Takie wykorzystanie reguł podrzędnych umożliwia zmniejszenie liczby 

przesyłanych danych, gdyż nie ma sensu wielokrotne pobieranie zmiennej, której wartość jest 

stała. Przekłada się to na mniejsze obciążenie łącza, będące głównym wymaganiem 

funkcjonalnym projektowanej aplikacji. 



Sposób generowania wykresów jest również zdefiniowany w postaci reguł, które podobnie 

jak reguły zbierania danych, określają z którego urządzenia i obiektu należy pobrać zmierzone 

wartości zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do reguł zbierania danych, te wartości są 

pobierane z bazy danych. Dodatkowo, reguła wykresu zawiera informacje z jakiego 

przedziału czasu mają być zebrane pomiary. Dostępne możliwości to od ostatniego restartu, 

zdefiniowany przez użytkownika przedział czasowy lub ostatnie kilka godzin. 

Aby zwiększyć czytelność kodu, aplikacja została podzielona na moduły grupujące 

powiązane ze sobą funkcje. W większości moduły są wykorzystywane tylko przez jedną część 

aplikacji, tj. moduł zbierania danych lub aplikację webową. Wyjątkiem jest moduł 

scanRuleResolver, wykonujący reguły zbierania danych. Jest on częścią funkcjonalności 

modułu zbierania danych, a także jest wywoływany przez aplikację webową w przypadku 

manualnego uruchomienia reguły przez użytkownika. 

Poniżej znajduje się lista głównych modułów aplikacji.  

1. SnmpRawGet - moduł ten grupuje funkcje związane z pobieraniem surowych danych 

od agentów SNMP. Udostępnia możliwość odczytania jednej lub wszystkich 

zmiennych z danego obiektu.  

2. ScanRuleResolver - w tym module zebrana jest funkcjonalność wykonywania reguł 

zbierania danych. Zawarte w nim funkcje dla przekazanej reguły zbierają dane od 

agenta i zapisują je do bazy danych. 

3. MachineInstanceResolver - moduł ten jest uruchamiany przed wykonaniem każdej 

reguły niebędącej regułą podrzędną. Ma on za zadanie sprawdzić, czy maszyna, do 

której odnosi się reguła, jest aktywna i zbadania czy od ostatniego sprawdzenia 

nastąpił jej restart. Badanie to jest wykonywane gdy wątek zbierający dane zażąda 

aktualnej instancji urządzenia, ale nie częściej niż raz na minutę dla każdej maszyny. 

W przypadku częstszych odwołań, zwracana jest wartość z pamięci podręcznej.  

Badanie czy maszyna jest aktywna polega na pobraniu parametru sysUpTime (OID: 

1.3.6.1.2.1.1.3) i porównaniu go z poprzednio zmierzoną wartością dla urządzenia. 

Jeżeli nowa wartość jest mniejsza, to zostaje wykryty restart i wygenerowana struktura 

danych dla nowej instancji. Na koniec swojego działania moduł przekazuje aktywną 

instancję maszyny do wątku przetwarzającego regułę. 



Moduł zawiera również statyczne metody zwracające najnowszą instancję danej 

maszyny oraz listę instancji aktywnych w danym przedziale czasowym. Używane jest 

przy określaniu ostatnich wartości na wykresie, w przypadku gdy nie pokrywają się 

one z momentem wykonania pomiaru. 

4. XBranchLeafResolver - moduł ten umożliwia wyszukiwanie indeksów zmiennych na 

podstawie ich wartości w innym obiekcie. Wyszukiwanie odbywa się wyłącznie 

z wykorzystaniem pomiarów zebranych w bazie danych i uwzględnia informacje na 

temat instancji do której należą pomiary. Wyszukiwanie można wykorzystać zarówno 

w regułach zbierających dane jak i generujących wykresy. Ta funkcjonalność 

umożliwia wyszukiwanie informacji w wierszach tabel zawartych w MIB, na 

podstawie wartości w jednej z kolumn.  

Przykładowo, w połączeniu z regułami startowymi umożliwia monitorowanie 

informacji o interfejsie o nazwie eth0. Reguła startowa, po uruchomieniu systemu 

zbiera nazwy wszystkich uruchomionych interfejsów z kolumny ifDescr tabeli ifTable. 

Następnie reguły okresowe wyszukują w bazie danych indeks zmiennej zawierający 

ciąg znaków „eth0” i zbierają informacje tylko dla tego indeksu. 

5. GraphResolver - jest to moduł odpowiedzialny za wygenerowanie kodu JavaScript 

potrzebnego do wyświetlenia wykresu. Na podstawie reguły tworzenia wykresu 

pobiera dane z odpowiedniego okresu z bazy danych i dokonuje ich wizualizacji. 

2.5 Wątki i procesy w aplikacji 

Ze względu na wcześniejszy podział aplikacji na część zbierającą dane i na aplikację webową, 

części te są uruchamiane jako oddzielne procesy. Mogą one być uruchomione niezależnie od 

siebie, a nawet na innych maszynach. 

Oba procesy mogą uruchamiać dodatkowe wątki odpowiedzialne za zbieranie danych od 

monitorowanych urządzeń. Wątki te są tworzone oddzielnie dla każdej niepodrzędnej reguły 

jaką należy wykonać i korzystając z modułu ScanRuleResolver pobierają dane na podstawie 

tej reguły i wszystkich reguł podrzędnych z nią związanych. W przypadku reguł cyklicznych 

wątki zbierają informacje w określonych odstępach czasu, natomiast przy pozostałych 

regułach wątki kończą swoje działanie po jednorazowym pobraniu danych. 



2.6 Wybrane środowisko 

Ze względu na liczbę dostępnych bibliotek, a także wymagania dotyczącego wykorzystania 

platformy Django, aplikacja została zaimplementowana w języku Python. Jest to język 

o bardzo zwięzłej i przejrzystej składni. Jego kod, wbrew powszechnej opinii, nie jest 

interpretowany, ale (w typowych implementacjach) jest kompilowany podobnie jak Java do 

kodu bajtowego, a następnie uruchamiany na wirtualnej maszynie. 

Aktualnie istnieją i są równolegle rozwijane wersje 2.X i 3.X (na obecną chwilę odpowiednio 

wersje 2.7.3 oraz 3.3.0), nie są one jednak ze sobą wzajemnie kompatybilne, między innymi 

ze względu na zmiany w składni. Wersja 2.7 z lipca 2010 roku była ostatnią dużą aktualizacją 

do linii 2.X i od tej pory jedyne zmiany mają charakter naprawy błędów, a nie dodawania 

funkcjonalności.  

Aplikacja została napisana w języku Python w wersji 2.6.6, w związku z tym, że platforma 

Django w momencie rozpoczęcia pisania kodu nie była dostępna dla linii 3.X. Obecnie 

istnieje wersja beta Django 1.5, która wprowadza testową obsługę języka Python w wersji 3.X. 

Dodatkowo biblioteka PySNMP sprawiała problemy z działaniem w najnowszej wersji języka 

Python. Powodem była biblioteka PyCrypto (wykorzystywana przy szyfrowaniu w ramach 

protokołu SNMPv3) od której jest zależny PySNMP  



3. Implementacja 

3.1 Moduł prezentacji wyników 

Moduł prezentacji wyników został zaimplementowany przy użyciu środowiska Django [10]. 

Środowisko to służy do tworzenia aplikacji webowych w języku Python. Jego bogata 

funkcjonalność znacznie ułatwiła pisanie aplikacji i uczyniła kod bardziej przejrzystym. 

Poniżej omówione są te części biblioteki, które zostały wykorzystane w kodzie aplikacji. 

3.1.1 Modele 

Django wspiera i zaleca korzystanie z mapowania obiektowo-relacyjnego (ang. Object-

relational mapping, ORM). Jest to sposób odwzorowywania obiektów występujących 

w językach obiektowych na wiersze w relacyjnej bazie danych. W takim mapowaniu każde 

pole obiektu odpowiada kolumnie tabeli w bazie. Aby móc skorzystać z tych możliwości 

oferowanych przez ORM należy zaimportować moduł django.db.models. Klasę 

z mapowaniem tworzy się dziedzicząc po istniejącej w module klasie Model i dodaniu do 

klasy pól, przypisując im jako wartość jedną z klas zawierającą suffix „Field”. Te klasy 

reprezentują różne typy danych przechowywanych w bazie. 

Django udostępnia komendę tworzącą w bazie struktury odpowiadające poszczególnym 

klasom wykorzystującym ORM. Dla każdej z nich utworzona zostaje tabela o tej samej 

nazwie co klasa, z kolumnami o nazwach i typach odpowiadających poszczególnym polom.  

Nie ma możliwości automatycznego modyfikowania istniejących struktur, wszelkie zmiany 

trzeba wprowadzać manualnie do bazy danych. W trakcie pisania aplikacji kilkukrotnie 

zmieniały się struktury danych i nigdy nie było problemów z manualną aktualizacją tabel. 

Dostęp do danych w kodzie programu jest prosty, a jednocześnie dosyć potężny. Wiersze 

z bazy są konwertowane „w locie” na obiekty i programista nie musi tego jawnie wykonywać. 

Przykładowo, aby uzyskać wszystkie obiekty klasy Person wystarczy wywołanie metody 

Person.objects.all(). W rezultacie powstaje obiekt klasy QuerySet, z którego można uzyskać 

poszczególne osoby, dokonując iteracji jak po obiekcie typu lista. Ważną właściwością tej 

klasy jest fakt, że zapytanie pobierające dane jest wykonywane dopiero w momencie 

pierwszego dostępu do któregokolwiek obiektu. Umożliwia to stosowanie filtrów 

ograniczających zbiór wyników bez kilkukrotnego wysyłania zapytania. Same filtry są 

rozbudowane i oprócz standardowych relacji arytmetycznych, pozwalają np. wyszukać czy 

wartość pola zawiera określony podciąg, lub zawiera się w określonym przedziale. Filtry 



można łączyć ze sobą, tworząc skomplikowane warunki, zarówno w postaci iloczynów jak 

i sum logicznych. 

Dodatkowo istnieje możliwość pobierania tylko części kolumn w tabeli, zamiast całych 

obiektów. W tym celu  należy dla obiektu QuerySet zastosować metodę values() i podać 

nazwy interesujących nas kolumn. W rezultacie zamiast listy obiektów znanej nam klasy, 

wynikiem będzie lista słowników z polami o nazwach jak pola które wcześniej wybrano. 

3.1.2 Szablony 

Przy prezentowaniu danych w Django stosuje się szablony. Szablon jest to wydzielony 

szkielet strony, zawierający tylko jej wygląd i znaczniki definiujące gdzie należy umieszczać 

dane. Oprócz znaczników do wprowadzania danych, dostępne są też znaczniki oferujące 

prostą logikę, między innymi przejście po elementach listy lub słownika oraz konstrukcję if-

then-else. Możliwe jest wywoływanie metod należących do danych, ale tylko jeżeli są 

bezparametrowe. Powodem tej decyzji jest fakt, iż celem szablonów jest rozdzielenie warstwy 

logiki od prezentacji. Logika powinna być wykonywana w oddzielnej funkcji, która na koniec 

przekazuje gotowe dane do szablonu. 

Generalnie szablony są wykorzystywane do tworzenia stron internetowych prezentowanych 

bezpośrednio użytkownikowi, ale nie jest to jedna możliwość. Szablon może być 

wykorzystywany do uzupełniania dowolnego statycznego ciągu znaków o dynamiczne 

fragmenty w z góry zdefiniowanych miejscach. W zaimplementowanej aplikacji jest 

wykorzystywany oddzielny szablon aby wygenerować kod języka JavaScript tworzący 

wykres. Możliwe jest to dzięki temu, że szablon jest klasą zdefiniowaną w języku Python i po 

przekazaniu mu danych możliwe jest pobranie uzupełnionego szablonu w postaci tekstowej. 

Szablony mogą dziedziczyć po innych szablonach. Wtedy w szablonie-rodzicu, przy pomocy 

znaczników, definiowane są obszary, tzw. bloki, które szablony potomne będą uzupełniać. 

W przypadku gdy szablon potomny nie uzupełni treści bloku, to wykorzystywana jest treść 

znajdująca się w szablonie-rodzicu między znacznikami początku i końca bloku. 

3.1.3 Widoki 

W Django widoki to sposób powiązania adresów URL z informacjami jakie chcemy pod tymi 

adresami wyświetlić. Widokiem nazywana jest funkcja zwracająca informacje do 

wyświetlenia, natomiast struktura określająca który widok należy zwrócić dla danego adresu 

nazywa się URLconf. Struktura ta jest listą par wyrażenie regularne – widok do wywołania. 



Przy próbie dostępu do strony przez użytkownika, Django spróbuje dopasować część URL 

znajdującą się po domenie do wyrażeń regularnych znajdujących się w URLconf, zaczynając 

od pierwszego w liście i wywoła widok powiązany z pierwszym udanym dopasowaniem. 

Fakt, że dopasowanie dokonywane jest przy pomocy wyrażeń regularnych, umożliwia bardzo 

łatwe przekazywanie parametrów w adresie URL, bez potrzeby korzystania z parametrów 

zapytania GET (Query String). Wystarczy, że w wyrażeniu są zdefiniowane grupy 

w nawiasach okrągłych, a zostaną one przekazane do funkcji jako zmienne. Ten sposób 

przekazywania parametrów jest wykorzystywany w aplikacji i jest bardziej intuicyjny od 

stosowania zapytań GET. 

Na listingu 1 znajduje się fragment kodu definiujący przykładowy URLconf: 

urlpatterns = patterns('', 

 ('^$', main), 

('^scanning/list/$', rulesList), 

('^scanning/edit/(\d+)/$', editRule), 

('', errorPage), 

) 

Listing 1: Przykładowy URLconf 

 

W wyrażeniach regularnych znak „^” oznacza początek wiersza, natomiast „$” jego koniec, 

więc wyrażeniu „^$” odpowiada jedynie pusty tekst. Oznacza to, że widok main zostanie 

uruchomiony tylko gdy użytkownik nie dopisze nic po nazwie domeny. Drugie wyrażenie 

będzie dopasowane tylko przy próbie dostępu do podstrony „scanning/list/”. Trzecie zawiera 

grupę w nawiasach okrągłych. W przypadku udanego dopasowania, część adresu dopasowana 

do „\d+” (czyli co najmniej jedna cyfra) zostanie przekazana jako parametr do widoku 

editRule. Ostatnie wyrażenie regularne jest pustym ciągiem znaków, więc zostanie 

dopasowane do dowolnej podstrony. Jeżeli użytkownik spróbuje wpisać URL, który nie 

wywoła żadnego wcześniejszego widoku, to zostanie uruchomiony widok errorPage.  

3.1.4 Formularze 

Django przy pomocy biblioteki django.forms w znaczącym stopniu upraszcza korzystanie 

z formularzy internetowych. Pozwala zdefiniować cały formularz, wraz z początkowymi 

danymi i opcjami w listach rozwijanych, po stronie kodu Pythona. Pola formularza muszą 

należeć do jednego z typów wbudowanych w bibliotekę lub po nich dziedziczącego. Dostępne 



są pola dla wszystkich typów danych, oraz między innymi pola do wartości czasowych, 

adresów IP oraz list wyboru. 

Jednocześnie logika pola jest rozdzielona od jego wyglądu (zwanego tutaj widgetem), co 

umożliwia np. wygenerowanie listy wyboru jako listę rozwijaną lub zestaw przycisków 

jednokrotnego wyboru (ang. radio buttons). Możliwe jest również tworzenie własnych 

widgetów. 

Ostatnią ważną cechą formularzy w Django jest walidacja danych. Django automatycznie 

waliduje i konwertuje dane zgodnie z typem pola, ale istnieje też możliwość zdefiniowania 

własnej walidacji, zarówno na poziomie pojedynczych pól jak i całego formularza. Jest to 

szczególnie przydatne, gdy poprawność pola zależy od wartości zawartych w innych polach. 

3.2 Wykorzystywane Biblioteki 

W kolejnych podpunktach wymienione są biblioteki wykorzystywane przez aplikację. 

3.2.1 PySNMP 

Jest to biblioteka [12] implementująca silnik SNMP. Jest ona napisana w całości w języku 

Python i umożliwia aplikacjom działanie zarówno jako agent jak i manager SNMP. 

Obsługiwane są wszystkie trzy wersje protokołu oraz połączenia przez IPv4 i IPv6.  

W ramach zaprojektowanej aplikacji wykorzystywane są wysokopoziomowe metody klasy 

CommandGenerator, gdzie każda metoda odpowiada wysłaniu innego komunikatu SNMP. 

 getCmd 

Metoda wysyła, zgodnie z nazwą, komendę GET. Jako parametry przyjmuję nazwę 

community, adres i wartości OID które ma pobrać.  Wynik jest zwracany w postaci 

listy par OID-wartość. 

 nextCmd 

Parametry są identyczne jak w poprzedniej funkcji. NextCmd działa podobnie jak 

snmpwalk z unixowego pakietu Net-SNMP i dla każdego podanego węzła OID, idzie 

po drzewie i podaje wartości wszystkich jego dzieci. 

3.2.2 Pytz 

Jest to biblioteka [14] zawierająca informacje o wszystkich strefach czasowych na Ziemi. 

W języku Python typy danych związane z czasem mogą zawierać dodatkowe informacje 

o strefie czasowej. Niestety język domyślnie nie zawiera zdefiniowanych żadnych stref. Jako, 



że dane w bazie również mogą przechowywać informacje o strefie czasowej, zdecydowałem 

się te informacje uzupełniać.  

3.2.3 Threading 

Jest to wbudowana biblioteka języka Python [13] i umożliwia tworzenie wielowątkowych 

aplikacji. Aby utworzyć nowy wątek, należy najpierw stworzyć klasę w której będzie zawarty 

kod do wykonania w wątku. Klasa ta musi dziedziczyć po klasie Thread i zdefiniować metodę 

run. Następnie trzeba  powołać obiekt nowej klasy i wykonać metodę start. 

Biblioteka udostępnia także kilka metod synchronizacji kodu, takich jak blokady i semafory. 

Zaprojektowana aplikacja do synchronizacji używa blokad, które mogą być otwarte lub zajęte. 

Próba zajęcia już zajętej blokady powoduje zawieszenie wątku w oczekiwaniu na otwarcie 

blokady – próba otwarcia blokady gdy są na niej zawieszone inne wątki, powoduje 

uruchomienie jednego z nich zamiast otwarcia. 

3.3 Struktury danych 

Wszystkie dane zbierane, jak również konfiguracje w postaci reguł zbierania i reguł 

generowania wykresów są przechowywane w bazie danych. W zaprojektowanej aplikacji  

istnieje pięć tabel (przedstawionych na rysunku 4) i każdej odpowiada odpowiednia klasa 

dziedzicząca po klasie Model z Django. Łatwy dostęp do danych poprzez modele zachęca do 

tworzenia takich tabel i w przyszłości, jeżeli zaistnieje potrzeba zapisywania kolejnych 

rodzajów informacji, zostaną utworzone kolejne klasy mapowane na tabele.  

Przeznaczenie tabel jest następujące: 

 ScanningRule – Tabela przechowuje w każdym wierszu informacje na temat jednej 

reguły zbierania danych. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzania 

monitorowania. 



 

Rysunek 4 - Tabele wykorzystywane przez aplikację 

 

 MachineInstance – Ta tabela zawiera kolejne uruchomienia poszczególnych 

monitorowanych maszyn. Każde wiersz to jedno uruchomienie i zawiera informacje 

kiedy pierwszy raz zanotowano to uruchomienie, jak długo maszyna jest aktywna, 

oraz czy i kiedy stwierdzono, że ta „instancja” urządzenia zakończyła swoje działanie. 

 Data – W wierszach tej tabeli przechowywane są informacje zebrane 

z monitorowanych maszyn.  Pojedynczy obiekt to jeden pomiar jednej zmiennej. 

Oprócz samej wartości, zawiera informacje o OID zmiennej, instancji do której należy 

i czasie pomiaru. 

 LeafOverflow – Tabela pomocnicza, w której zapisywane są wystąpienia przepełnień. 

Dzięki jej wykorzystaniu, mimo wystąpienia wielokrotnego przepełnienia na tym 

samym „liściu” w przeszłości, wystarczą zawsze tylko dwa zapytania do bazy danych 

aby ustalić aktualną wartość sztucznego klucza, do którego należy wpisać wykonany 

pomiar. 



 GraphRule – Każdy wiersz tej tabeli przechowuje jedną regułę generowania wykresu. 

Zawiera wszystkie informacje potrzebne do zebrania poprawnych danych 

i wygenerowania kodu JavaScript tworzącego wykres. 

3.4 Opis procesu zbierania danych 

Zbieranie i zapis monitorowanych danych jest wykonywany przez opisany wcześniej moduł 

aplikacji nazwany modułem zbierania danych. Składa się on z kilku funkcji i klas, przy czym 

niektóre z nich mają nazwy wymuszone przez Django. Poniżej znajduje się opis działania 

czterech najważniejszych metod, potrzebnych do poprawnego zbierania danych. 

 Metoda handle w klasie Command w scan.py 

Moduł zbierania danych został stworzony jako komenda uruchamiana przez Django, 

co wymusiło powyższe nazewnictwo. Ciało tej metody stanowi główny wątek modułu, 

odpowiedzialny za uruchamianie wątków pobierających dane z poszczególnych reguł. 

Cyklicznie pobiera id wszystkich aktywnych reguł cyklicznego zbierania danych 

i uruchamia wątki dla każdej reguły, która nie ma własnego wątku.  

Razem z wątkami zbierającymi, korzysta z listy id skanowanych reguł. Aby zapobiec 

próbie modyfikacji listy przez wiele wątków jednocześnie, dostęp do listy jest 

synchronizowany przy pomocy blokady. 

 Metoda run w klasie ScanThread w ScanRuleResolver.py 

W tej metodzie zawarty jest kod wykonywany w wątkach zbierających dane. 

Nazewnictwo wynika ze sposobu tworzenia dodatkowych wątków w języku Python. 

Operacje są wykonywane w nieskończonej pętli. Na początek każdej iteracji pobierana 

jest na nowo reguła dla której powstał dany wątek, dzięki czemu operator może 

przeprowadzać zmiany bez potrzeby ponownego restartu modułu. Jeżeli okaże się, że 

reguła jest nieaktywna lub została skasowana, to wątek usuwa jej id z listy 

skanowanych reguł i kończy swoje działanie. W przeciwnym wypadku uruchamia 

funkcję resolveRule i zawiesza działanie do czasu następnego skanowania. 

Wątki z tym kodem są także uruchamiane w przypadku manualnego wywołania reguły 

w aplikacji webowej lub jednorazowego wykonania reguł po restarcie maszyny. 

W tych przypadkach wątek jednokrotnie pobierze skonfigurowane dane przy pomocy 

funkcji resolveRule, a następnie zakończy swoje działanie. 

 Funkcja resolveRule w doScan.py 



Ta funkcja rekurencyjnie wykonuje daną regułę zbierania danych i wszystkie reguły 

podrzędne, zaczynając od reguły dla której została wywołana. Proces zaczyna się od 

uzyskania najnowszej instancji skanowanego urządzenia i pobrania danych przy 

pomocy protokołu SNMP. Potem dane są przekształcane do obiektów klasy Data 

i zapisywane. 

W przypadku użycia opcji wykrywania przepełnień, czyli sytuacji gdy pod jednym 

indeksem w różnych momentach czasu przechowywane są informacje które chcemy 

interpretować jako różne obiekty, przed zapisem sprawdzany jest warunek 

wystąpienia przepełnienia. Wykrycie tych sytuacji powoduje podmianę indeksu 

zmiennej w obiektach na sztuczną wartość, natomiast prawdziwy indeks jest 

zapisywany jako dodatkowy parametr. 

Następnie dla każdej reguły podrzędnej w stosunku do obecnej, budowana jest lista 

indeksów zmiennych które należy zbadać i przekazywana jako dodatkowy parametr w 

rekurencyjnych wywołaniach. 

 Metody getInstance i updateCachedInstance w klasie MachineInstanceResolver 

w machineInstanceResolver.py 

Zawarty w tych metodach kod odpowiada za zarządzanie instancjami monitorowanych 

urządzeń i zwracanie najnowszych z nich, aby poprawnie klasyfikować zbierane dane. 

Metody tej klasy są uruchamiane w ramach wątków zbierających dane co powoduje 

potrzeby synchronizacji. 

Blokady są używane, aby tylko jeden wątek na raz mógł badać stan każdej maszyny. 

Przez większość czasu wątki pobierają instancje z pamięci podręcznej, ale raz na 

minutę jeden wątek sprawdza wartość zmiennej sysUpTime i aktualizuje ją w bazie 

danych. W przypadku restartu maszyny, ten sam wątek odpowiedzialny jest za 

uruchomienie wątków dla  reguł zbierających dane co reset. 

3.5 Opis interfejsu użytkownika  

Aplikacja webowa to część aplikacji odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem 

i prezentację zebranych danych w graficznej formie za pomocą wykresów. Pozwala także na 

tworzenie, modyfikację i usuwanie reguł pobierania danych oraz reguł generowania 

wykresów. Na rysunkach 5 i 6 pokazano odpowiednio formularz edycji przykładowej reguły 

pobierania oraz przykładowy wykres. 



Ekran aplikacji webowej zawiera po lewej stronie menu służące do nawigacji. Dostępne są 

cztery odnośniki: 

 Dodaj regułę pobierania – przenoszący do strony z formularzem dodawania reguły 

zbierania danych. Formularza wykorzystuje JavaScript chowając pola na podstawie 

wybranego rodzaju reguły. Ten sam formularz jest wykorzystywany podczas edycji 

reguł pobierania danych. 

 

Rysunek 5 - Formularz edycji reguły pobierania 

 

 

Rysunek 6 - Przykładowy wykres 

 Lista reguł pobierania – wyświetlający listę reguł pogrupowanych w kategorie, przy 

czym reguły podrzędne pojawiają się pod regułą nadrzędną, w kategorii reguły 

nadrzędnej. Przy każdej regule znajdują się odnośniki do jej edycji i usunięcia. 

W przypadku reguł manualnych i startowych, dostępny jest również link służący do jej 

ręcznego uruchomienia. 



 Dodaj wykres – przenoszący do formularza konfigurującego generowanie nowego 

wykresu. 

 Lista wykresów – wyświetlający listę wszystkich zdefiniowanych wykresów. Przy 

wykresach dostępne są odnośniki służące do edycji, usunięcia i wyświetlenia wykresu. 

Na rysunku 7 przedstawiono wygląd listy. Gwiazdka w kolumnie liście oznacza, że 

wszystkie instancje zmiennych z danego węzła zostaną przedstawione na wykresie, 

natomiast w przypadku napisu „dynamicznie” indeksy zostaną wyliczone na 

podstawie innych informacji z bazy danych. 

 

Rysunek 7 - Lista wykresów 

 

  



4 Podsumowanie 

Aplikacja stworzona w ramach pracowni dyplomowej inżynierskiej wykorzystuje protokół 

SNMP do zdalnego monitorowania urządzeń i umożliwia tworzenie przystępnych wykresów 

w oparciu o pobrane informacje.  

Głównym celem przy tworzeniu programu była minimalizacja obciążenia łącza generowana 

podczas zbierania danych, poprzez unikanie ciągłego pobierania zmiennych, których wartość 

się nie zmienia w określonych warunkach. Umożliwił to system reguł pobierania danych, w 

którym można zdefiniować reguły cykliczne, do ciągłego zbierania danych oraz reguły 

warunkowe, zbierające dane tylko przy wystąpieniu odpowiednich warunków – reguły 

startowe wykonujące się po uruchomieniu systemu oraz podrzędne, wykonujące się gdy 

pobrane zmienne z innych reguł spełnią określone warunki. System ten pozwala zbierać 

dowolne dane z baz MIB, a dzięki regułom podrzędnym, po skonfigurowaniu nie pobiera 

wielokrotnie stałych wartości w węzłach będących tabelami. W dodatku B przedstawiono 

porównanie obciążenia łącza przy skonfigurowanych regułach podrzędnych oraz gdy 

wszystkie informacje są za każdym razem zbierane. 

Kolejną istotną cechą aplikacji jest wykrywanie sytuacji gdy wielokrotny pomiar danej 

zmiennej zwraca ciągle tą samą wartość. W takiej sytuacji do bazy danych wprowadzany jest 

tylko pierwszy i najnowszy pomiar z serii, zmniejszając ilość zajmowanego miejsca w bazie. 

Wykresy generowane przez aplikację umożliwiają łatwe dostrzeżenie anomalii w zbieranych 

danych, które mogą oznaczać wystąpienie niepożądanych sytuacji jak na przykład infekcja 

przy pomocy złośliwego oprogramowania. W dalszym toku studiów planowany jest 

automatyczny system wykrywający i raportujący występowanie takich anomalii.   



Dodatek A - Konfiguracja 

Przed ustaleniem ostatecznej wersji programu, aplikacja miała za zadanie monitorować 

procesy, obciążenie i ruch sieciowy na maszynie z systemem HoneyPot. Miało to na celu 

wykrycie okresów kiedy aplikacja jest aktywna, tj. prawdopodobne jest, że nastąpiła próba 

wtargnięcia do systemu. Na podstawie wykresów tych danych badane są odpowiednie 

fragmenty logów generowane przez inne aplikacje, w tym przez HoneyPot. 

Poniższe reguły zbierania danych pobierają zdefiniowane wcześniej informacje. 

1. Reguła zbierania obciążenia. Przy jej pomocy cyklicznie zbierane jest średnie 

obciążenie procesora w ciągu ostatnich 1, 5 i 15 minut. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 

 Liście OID: Ręcznie 

 Numery liści OID: 1;2;3 

 Rodzaj reguły: Cykliczna 

 Częstotliwość zbierania danych (w sek): 30 

 Wykrywanie przepełnień liści: Fałsz 

2. Reguła zbierająca cyklicznie czas procesora wykorzystany przez poszczególne 

procesy. Informacja ta pozwala określić jak bardzo procesor był obciążony przez 

poszczególne aplikacje. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.1 

 Liście OID: Wszystkie 

 Rodzaj reguły: Cykliczna 

 Częstotliwość zbierania danych: 30 

 Wykrywanie przepełnień liści: Prawda 

 Sposób wykrywania przepełnień: Wartość mniejsza od poprzedniej 

3. Reguła zbierająca nazwy procesów. Każdy proces odpytany jest tylko raz, przy 

pierwszym jego wykryciu. Potrzebne aby ustalić która wartości z poprzedniej reguły 

należą do którego procesu (a w szczególności do procesu HoneyPot). 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 

 Rodzaj reguły: Podrzędna 

 Id reguły nadrzędnej: 2 

 Warunek uruchomienia: Poprzednia wartość [liścia w regule nadrzędnej] nie 

istnieje 

 

 



4. Reguła zbierająca ścieżki uruchomienia procesów. Zbierana analogicznie jak reguła 

numer 3. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4 

 Rodzaj reguły: Podrzędna 

 Id reguły nadrzędnej: 2 

 Warunek uruchomienia: Poprzednia wartość [liścia w regule nadrzędnej] nie 

istnieje 

5. Reguła zbierająca parametry wywołania procesów. Zbierana analogicznie jak reguła 

numer 3. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5 

 Rodzaj reguły: Podrzędna 

 Id reguły nadrzędnej: 2 

 Warunek uruchomienia: Poprzednia wartość [liścia w regule nadrzędnej] nie 

istnieje 

6. Reguła zbierająca przy starcie systemu nazwy wszystkich interfejsów sieciowych. Jest 

potrzebna, aby następne dwie reguły były w stanie ustalić pod jakim indeksem 

znajduje się interfejs eth0. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 

 Liście OID: Wszystkie 

 Rodzaj reguły: Startowa 

 Wykrywanie przepełnień liści: Fałsz 

7. Reguła zbierająca ilość bajtów przychodzących na interfejsie eth0. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 

 Liście OID: Wyszukaj 

 Gałąź do przeszukania: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 

 Wartość poszukiwana: eth0 

 Rodzaj reguły: Cykliczna 

 Częstotliwość zbierania danych: 15 

 Wykrywanie przepełnień liści: Fałsz 

8. Reguła zbierająca ilość bajtów wychodzących na interfejsie eth0. 

 Gałąź OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 

 Liście OID: Wyszukaj 

 Gałąź do przeszukania: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 

 Wartość poszukiwana: eth0 

 Rodzaj reguły: Cykliczna 

 Częstotliwość zbierania danych: 15 

 Wykrywanie przepełnień liści: Fałsz 

  



Dodatek B – Wpływ konfiguracji na obciążenie łącza 

Jako, że głównym celem przyświecającym zaprojektowanej aplikacji było niskie obciążenie 

łącza, porównano obciążenie generowane na jednej maszynie przy dwóch różnych 

konfiguracjach: 

 Konfiguracja optymalna – Analogiczna jak w dodatku A, przy czym wszystkie reguły 

cykliczne miały ustawiony okres zbierania danych równy 30 sekund. 

 Konfiguracja nieoptymalna – Wszystkie reguły podrzędne z konfiguracji optymalnej 

zostały zmienione na reguły cykliczne o okresie równym 30 sekund. Działanie i ilość 

danych przesyłanych w tym przypadku jest podobna jak gdyby użyto do zbierania 

danych skryptu powłoki uruchamiającego co 30 sekund aplikację snmpwalk dla 

każdej gałęzi OID. 

Konfiguracje skupiają się na zbieraniu informacji dotyczących aktywnych procesów i dane te 

będą stanowić znaczącą większość (99,9%) obciążenia generowanego podczas testu. 

Z maszyny testowej zbierano informacje używając poszczególnych konfiguracji, następnie 

zbadano zebrane wartości obiektu OctetOut, odpowiadającego za ilość wysyłanych bajtów. 

W trakcie testu maszyna nie była używana, dzięki czemu ruch sieciowy niezwiązany 

z monitorowaniem został zredukowany do minimum. Wykres przedstawiający fragment 

zebranych danych, wraz z momentem przełączenia z konfiguracji nieoptymalnej na 

optymalną został przedstawiony na rysunku 8. Wykres został sporządzony za pomocą 

zaimplementowanego systemu. 

 

Rysunek 8 – Ilość wysyłanych danych przy różnych konfiguracjach aplikacji 

 



Na wykresie widać wyraźny spadek ilości wysyłanych danych o 22:15, pokrywający się 

z momentem przełączenia konfiguracji, nieznana jest natomiast przyczyna występowania 

pojedynczych szpil w zbieranych danych. Ze względu na ich regularność, może być to 

spowodowane błędem w oprogramowaniu agenta, tj. w wymienianym już programie snmpd. 

Podczas korzystania z nieoptymalnej konfiguracji co 30 sekund wysyłanych było około 24,7 

tysiąca bajtów, czyli około 823 b/s. Przy konfiguracji optymalnej ta wartość spadła prawie 

czterokrotnie, do 6300 bajtów co 30 sekund, czyli 210 b/s. Różnica między konfiguracjami 

wynosi 613 b/s, co przekłada się na 50 MB wysyłanych w ciągu doby i 1,47 GB w ciągu 

miesiąca. Obrazuje to jak dużo transferu można zaoszczędzić optymalizując zbieranie danych 

poprzez SNMP, unikając ponownego pytania o informacje, które wiadomo, że nie mogą 

zmienić swojej wartości. 

W normalnych warunkach różnica będzie odrobinę mniejsza, gdyż będzie powstawało więcej 

nowych procesów przekładając się na zbieranie nowych danych przez reguły podrzędne, ale 

aby ta różnica była znacząca, co 30 sekund system musiałby uruchamiać i zamykać połowę 

aktualnie działających procesów, co prawdopodobnie nigdy nie wystąpi w poprawnie 

działających urządzeniach. 
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