
Laboratorium 2. Bazy MIB

Konspekt dla studentów

Laboratorium ma na celu przedstawienie struktury baz MIB oraz sposobu ich tworzenia.

1. Wprowadzenie

Bazy MIB są tworzone w oparciu o strukturę zdefiniowaną w RFC1155 (Struktura informacji 
zarządzania – SMI). MIB może przechowywać jedynie proste typy danych (w tym tablice 
dwuwymiarowe), zostało tak przyjęte, aby uprościć protokół SNMP. Protokół ten umożliwia 
odczytywanie jedynie pojedynczych wartości tablic oraz wartości skalarnych. 

Struktura baz MIB tworzy strukturę drzewiastą, która grupuje powiązane obiekty. Liście tego drzewa 
to obiekty, którymi można zarządzać (odczytywać i/lub zapisywać). Struktura tego drzewa jest 
ustandaryzowana, dlatego, aby stworzyć własne poddrzewo, należy zgłosić się do odpowiedniej 
organizacji, która przyzna miejsce, w którym można dołączyć swoją część.

Do definiowania struktury MIB wykorzystywana jest notacja ASN.1, która została częściowo 
przedstawiona na poprzednich laboratoriach. Prostota wymagała zmniejszenia liczby typów, które 
można wykorzystywać. Możliwe do wykorzystania są:

● INTEGER (UNIVERSAL 2),
● OCTET STRING (UNIVERSAL 4),
● NULL (UNIVERSAL 5),
● OBJECT IDENTIFIER (UNIVERSAL 6),
● SEQUENCE, SEQUENCE-OF (UNIVERSAL 16).

Dodatkowo w dokumencie RFC1155 zostały zdefiniowane typy aplikacyjne, takie jak: 
networkaddress, ipaddress, counter, gauge, timeticks, opaque.

2. Struktura MIB

Baza MIB zawiera nazwę oraz miejsce w drzewie, gdzie dana baza ma włączyć swoje poddrzewo. 
Następnie zawiera listę obiektów, które mają być zarządzane.

Podczas definiowania obiektów można wykorzystać następujące słowa kluczowe:

➢ SYNTAX <nazwa typu> - określamy jakiego typu będzie wartość obiektu;

➢ ACCESS read-only | read-write | write-only | not-accessible – określają dostęp do obiektu; 
niektóre obiekty nie mogą być dostępne, będzie o tym wspomniane później przy 
omawianiu tablic;

➢ STATUS mandatory | optional | deprecated | obsolete – określa poziom implementacji 
obiektu:

 mandatory – obowiązkowy, 

 optional – opcjonalny, 

 deprecated – nie zalecany (w przyszłości prawdopodobnie zostanie usunięty, jednak 
aktualnie musi być implementowany), 

 obsolete – przestarzały (systemy nie muszą już implementować tego obiektu);

➢ DESCRIPTION ”<tekst>” - opis obiektu;

➢ INDEX { <zmienna1> [<zmienna2> [...]] } - wykorzystywana tylko przy definiowaniu 



tablic, określa które pola tablicy (lub zbiór pól) tworzy unikalny identyfikator wiersza, 
który jest wykorzystywany do określenia wiersza w tabeli; w indeksie mogą być 
wymienione jedynie obiekty następujących typów: 

 INTEGER (0..MAX),

 OCTET STRING,

 OBJECT IDENTIFIER,

 NetworkAddress,

 IpAddress;

➢ istnieją jeszcze inne słowa kluczowe, jednak są one rzadko wykorzystywane przy 
definiowaniu baz MIB.

Reszta informacji potrzebnych do stworzenia bazy zostanie przedstawiona w przykładzie.

3. Przebieg laboratorium

Zapoznaj się z następującymi przykładami.

I. Przykład - ogólny
<nazwa bazy> DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS

-- zamierzamy dołączyć do naszej bazy jakieś dane z innych plików
OBJECT-TYPE FROM RFC-1212

-- dołączamy typy obiektów z pliku RFC-1212 (jest to standardowo dostępny plik
mgmt FROM RFC1155-SMI;

-- zamiast mgmt można użyć innej części drzewa, zależnie w którym miejscu chcemy wstawić naszą strukturę
mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }

-- mib-2 również może zostać zamienione na inny obiekt występujący w odpowiednim drzewie, w zależności, w którym 
miejscu wstawiamy naszą strukturę

<nazwa> OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 <nr> }
-- nazwa – może to być nazwa bazy (zazwyczaj skrócona), która występowała w drzewie

<nazwa obiektu> OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”informacje o obiekcie”
::= { <nazwa> <nr_gałęzi> }

-- nr_gałęzi określa numer obiektu w naszym poddrzewie
END

II. Przykład
INDEKS_MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS

OBJECT-TYPE FROM RFC-1212
mgmt FROM RFC1155-SMI;
mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= {mgmt 1}
indeks OBJECT IDENTIFIER ::= {mib-2 111}

aktywny OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..1)

-- INTEGER (0..1) – określony zostaje zakres wartości, które mogą zostać przyporządkowane temu obiektowi
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”aktywny indeks”

::= { indeks 1 }



nazwisko OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”nazwisko studenta”

::= { indeks 2 }
imie OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-write
STATUS optional
DESCRIPTION ”imię studenta”

::= { indeks 3 }
nazwa_uczelni OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”nazwa uczelni”

::= { indeks 4 }
przedmiotTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF przedmiot
ACCESS not-accessible
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”tablica z przedmiotami”

::= { indeks 5 }
przedmiot ::= SEQUENCE { nazwa OCTET STRING,

prowadzący OCTET STRING,
ocena INTEGER (20..50),
semestr INTEGER (1..10) }

przedmiotEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX przedmiot
ACCESS not-accessible
STATUS mandatory
INDEX { nazwa, semestr }
DESCRIPTION ”opis przedmiotu”

::= { przedmiotTable 1 }
nazwa OBJECT-TYPE
SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”nazwa przedmiotu”

::= { przedmiotEntry 1 }
prowadzący OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”nazwisko prowadzącego przedmiot”

::= { przedmiotEntry 2 }
ocena OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”ocena końcowa z przedmiotu”

::= { przedmiotEntry 3 }
semestr OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION ”numer semestru na którym jest dany przedmiot”

::= { przedmiotEntry 4 }



Poniżej przedstawiam drzewo powyższej bazy MIB:

mib-2

   indeks(111)

aktywny(1)

   nazwisko(2)   imię(3)  nazwa_uczelni(4)   przedmioty(5)

przedmiot(1)

nazwa(1)    prowadzący(2) ocena(3)  semestr(4)

Rys. 1. Drzewo powyższej bazy MIB

Potrzebne są także informacje jak można odczytać powyższe obiekty, istnieją dwie metody:

 można stosować nazwy, które rozdziela się kropką, na przykład: indeks.nazwisko.0 – 
dodanie ”.0” zaznacza, że chcemy odczytać obiekt;

 stosować liczby przyporządkowane nazwą, na przykład 111.2.0.

Jak już zaznaczono wcześniej, aby odczytać obiekt należy dodać ”.0” na końcu. Natomiast aby 
odczytać element tablicy należy określić numer wiersza, który chcemy odczytać, robi się to w 
identyczny sposób jak zwykły obiekt, jednak na końcu zamiast zera dodajemy wartości obiektów 
zaznaczonych jako INDEX, który chcemy odczytać. Niestety w przypadku wartości typu OCTET 
STRING należy zakodować ciąg znaków na kody ASCII rozdzielone kropkami, na przykład zamiast 
111.5.1.1.”PSII”.<numer semestru> należy podać kody ASCII liter, 
czyli 111.5.1.1.80.83.73.73.<numer semestru> (na czerwono zaznaczono określenie wiersza).

III.Zadanie domowe
Napisz własną bazę MIB, która będzie sterować dowolnym urządzeniem (na przykład samochodem, 
mikrofalówką, radiem), wykluczając przykład. Wymagane jest użycie przynajmniej jednej tablicy i 
tylu obiektów na jednym poziomie drzewa, aby odpowiadający maksymalny numer wynosił co 
najmniej 11. 

Dokonanie sprawdzenia bazy w laboratorium sieci komputerowej zostanie wykorzystany kompilator 
baz MIB (MIB Compiler).
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