
Laboratorium 1. Wprowadzenie do protokołu SNMP i kodowanie BER

(ASN.1)

Celem laboratorium jest poznanie przez studenta podstawowego sposobu kodowania (BER), który
jest wykorzystywany przez protokół SNMP. Na zajęciach zostaną przedstawione podstawowe typy
danych oraz zasady kodowania informacji. 

1. Wstęp do protokołu SNMP

Rozwój protokołów do zarządzania sieciami rozpoczął się w 1987 roku, stworzony został wtenczas
prosty protokół monitorowania bramek – SGMP (Simple Gateway Management Protocol). Jednak
jego funkcjonalność ograniczała się do monitorowania bramek, a potrzeby zaczęły się zwiększać i
zaczęto myśleć jak monitorować wszystkie urządzenia sieciowe oraz stacje robocze. Zaczęto więc
proponować inne protokoły, które w roku 1988 zostały przejrzane, a następnie Komisja Architektury
Internetu (IAB) zatwierdziła niektóre z nich (między innymi prosty protokół zarządzania siecią –
SNMP Simple Network Management Protocol) do dalszego rozwoju. SNMP miał być jedynie krótko
terminowym rozwiązaniem, które zostanie zastąpione bardziej rozbudowanym protokołem. Stało się
inaczej, gdyż prostota tego protokołu spowodowała jego bardzo szybki rozwój, szybko też został
zaimplementowany w większości urządzeń sieciowych oferowanych przez różnych producentów.

Protokół ten został już kilkakrotnie rozbudowywany. Najnowszą wersją jest SNMPv3.

Wykorzystuje on bazę informacji zarządzania (MIB – Management Information Base), którą
stanowią schematy baz danych (struktur informacji). Obiekty, które zostały tam zapisane zawierają
informacje, które może uzyskać wykorzystując protokół SNMP. Protokół Wykorzystuje tylko dwa
atrybuty danych „tylko do odczytu” i „do odczytu i zapisu”.

Do definiowania informacji zarządzania w protokole SNMP jest wykorzystywana abstrakcyjna
notacja składniowa 1 (ASN.1 Abstract Syntax Notation One).

2. Kodowanie BER wykorzystujące notację ASN.1

Notacja ASN.1 jest szczegółowo omówiona w książce William Stallings „Protokoły SNMP i RMON.
Vademecum profesjonalisty” [Stallings 2003].

Dodatek zawiera tabelę typów danych, które składają się z numeru typu ASN.1 i ciągu
„UNIVERSAL”. Typy te można podzielić na cztery kategorie:

 proste (simple);

 strukturalne (structured) – posiadają składowe;

 etykietowane (tagged) – są dziedziczone;

 inne (other) – zawiera typy CHOICE i ANY.

Typ CHOICE wykorzystywany jest gdy wartości mogą być różnego typu, ale możliwe typy są znane,
natomiast typ ANY wykorzystujemy, gdy nie znamy możliwych typów wartości.

Większość typów można ograniczyć, stosując wyliczenie możliwych wartości lub określenie zakresu
przyjmowanych wartości. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przestawione na
laboratorium dotyczącym biblioteki MIB.

Podstawowe zasady kodowania (BER – Basic Encoding Rules) zostały ustandaryzowane przez
CCITT (X.209) i ISO (ISO 8825). Określają sposób kodowania wartości każdego typu ASN.1 w
postaci ciągu oktetów.



W kodowaniu tym wykorzystywana jest następująca struktura: typ (identyfikator), długość, wartość
(zawartość). Jest to kodowanie rekurencyjne, struktura ta może być zawarta w polu wartości.
Wyróżniamy trzy metody kodowania:

 kodowanie proste o określonej długości,

 kodowanie złożone o określonej długości,

 kodowania złożone o nieokreślonej długości.

Struktura kodowanej wartości:

Identyfikator Długość Zawartość         kodowanie o określonej długości

Identyfikator Długość Zawartość EOC kodowanie o nieokreślonej długości

EOC = 000016

Pole identyfikatora:

a) jeden oktet:

Klasa P/C Numer etykiety

b) wiele oktetów:

Klasa P/C 11111 1 XXXXXXX      ...   0 XXXXXXX

Klasa:

 00 – uniwersalna

 01 – aplikacyjna

 10 – kontekstowa

 11 – prywatna

P/C:

 0 – kodowanie proste

 1 – kodowanie złożone

Numer etykiety – numer typu ASN.1 lub >30:XX...X dla typy etykietowanego.

Pole długości:

a) jeden oktet – krótka forma:

0 długość

b) K+1 oktetów – długa forma:

1 K długość

c) nieokreślona długość, zakończenie znakiem EOC:

1 0000000

 pierwszy oktet  drugi oktet  ostatni oktet

 K -  oktetów



3. Przebieg laboratorium

Dokonaj analizy przedstawionych niżej przykładów.

I. Przykłady, które są zapisywane do postaci ciągu bitów
Przykłady mają pokazać sposób kodowania na prostych przykładach, jednak każdy przykład można
rozszerzyć (powiększyć). Zrozumienie tych przykładów umożliwi zakodowanie dowolnego ciągu
danych.

 INTEGER o wartości 11 (decymalnej)
00 0 00010 00000100 00000000 00000000 00000000 00001011

         typ    długość        wartość

 [APPLICATION 1] INTEGER o wartości 11 (decymalnej)
01 1 00001 00000110

         typ      długość

      00 0 00010 00000100 00000000 00000000 00000000 00001011

               typ     długość      wartość

 [APPLICATION 1] IMPLICIT INTEGER o wartości 11 (decymalnej)
oznaczenie IMPLICIT określa, że dane zostaną zakodowane tylko z etykietą
APPLICATION 1, ukryta zostaje etykieta INTEGER
01 0 00001 00000100  00000000 00000000 00000000 00001011

         typ     długość        wartość

 [1] INTEGER o wartości 11 (decymalnej)
[1] – oznacza typ kontekstowy 1
10 1 00001 00000110

 00 0 00010 00000100 00000000 00000000 00000000 00001011

 typ     długość      wartość

II. Zadanie
Zakoduj poniższe dane, wykorzystując przedstawioną poniżej składnię.

Składnia:
Indeks ::= [APPLICATION 0] SET {

DaneOsobowe,
Uczelnia,
DataRozpoczecia [0] Data,
Semestry [1] IMPLICIT SEQUENCE OF Semestr }

DaneOsobowe ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE {
imie VisibleString,
nazwisko VisibleString }

Uczelnia ::= [APPLICATION 2] IMPLICIT SEQUENCE {
Nazwa VisibleString,
Miejscowość VisibleString }

Data ::= [APPLICATION 3] IMPLICIT VisibleString     -- rrrrmmdd
podwójny myślnik określa komentarz

klasa 
uniwersalna

kodowanie 
proste

klasa 
aplikacyjna

kodowanie 
złożone

klasa 
kontekstowa



Semestr ::= SET {
numer INTEGER,
srednia INTEGER } -- średnia * 100

Przykładowa wartość:
{

{ „Jan”, „Kowalski” },
{ „PP”, „Poznań” },
„19991001”,
{

{ „1”, „400” }
{ „2”, „420” }
{ „3”, „440” }
{ „4”, „450” }

}
}

4. Dodatek. Tabela typów obiektów

Etykieta Nazwa typu Zbiór wartości

Typy podstawowe

UNIVERSAL 1 BOOLEAN TRUE lub FALSE

UNIVERSAL 2 INTEGER liczby całkowite

UNIVERSAL 3 BIT STRING sekwencja bitów

UNIVERSAL 4 OCTET STRING sekwencja oktetów

UNIVERSAL 9 REAL liczby rzeczywiste

UNIVERSAL 10 ENUMERATED lista wartości całkowitych

Typu obiektowe

UNIVERSAL 6 OBJECT
IDENTIFIER

zbiór wartości powiązanych z obiektami informacji

UNIVERSAL 7 Object descriptor tekst zawierający opis obiektu

Typy łańcuchów znaków

UNIVERSAL 18 NumericString cyfry i znaki spacji

UNIVERSAL 19 PrintableString znaki drukowalne

UNIVERSAL 20 TeletexString znaki zdefiniowane przez CCITT T.61

UNIVERSAL 21 VideotexString znaki alfabetyczne i graficzne zdefiniowane przez
CCITT T.100 i T.101

UNIVERSAL 22 IA5String międzynarodowy alfabet 5 (odpowiednik ASCII)

UNIVERSAL 25 GraphicString znaki zdefiniowane przez ISO 8824

UNIVERSAL 26 VisibleString znaki zdefiniowane przez ISO 646

UNIVERSAL 27 GeneralString ogólny łańcuch znaków

Typy różne

UNIVERSAL 5 NULL pojedyncza wartość pusta

UNIVERSAL 8 EXTERNAL typ zdefiniowany w zewnętrznym dokumencie
(wykluczone stosowanie typów ASN.1)

UNIVERSAL 23 UTCTime data i czas oraz różnicę strefy czasowej (rr-mm-dd) (g-
m-s)



Etykieta Nazwa typu Zbiór wartości

UNIVERSAL 24 GeneralizedTime jak wyżej (rrrr-mm-dd) (g-m-s)

UNIVERSAL 9-15

UNIVERSAL 28-

Reserved zarezerwowane dla rozszerzeń ASN.1

Typy strukturalne

UNIVERSAL 16 SEQUENCE lista wartości jednego lub więcej typów

SEQUENCE OF lista wartości jednego typu

UNIVERSAL 17 SET nieuporządkowana lista jednego lub więcej typów

SET OF nieuporządkowana lista jednego typu

Tabela 1.Kodowanie BER. Typy obiektów.
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