
Extensible agent (AgentX)



Ograniczenia SNMP v1/v2c
• SNMPv1 – brak możliwości dynamicznego dodawania instancji

obiektów do bazy MIB
• SNMPv2c – można dynamicznie dodawać nowe wiersze do

tablic, ale nie można dodawać nowych modułów bazy MIB

Rozwiązanie – technologia rozszerzalnego agenta SNMP
RFC 2741 (rok 2000)
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• agent nadrzędny (ang. master agent) w ogólności nie ma własnej bazy MIB
• agent podrzędny (ang. subagent) posiada własną bazę MIB, ale nie obsługuje

protokołu SNMP, używa protokołu AgentX
• agent podrzędny rejestruje u agenta nadrzędnego instancje swoich obiektów MIB
• zarządca komunikuje się wyłącznie z agentem nadrzędnym, przez SNMP



Protokół AgentX
Najważniejsze komendy protokołu:
• open – nawiązanie sesji z agentem nadrzędnym
• close – zakończenie sesji
• register – rejestracja u agenta nadrzędnego zbioru instancji obiektów MIB

agenta podrzędnego
• unregister – wyrejestrowanie u agenta nadrzędnego zbioru instancji obiektów 
• set – atomowa operacja zapisu, realizowana przez następujące komunikaty:

TestSet – sprawdzenie, czy możliwe jest wykonanie operacji set
CommitSet – zatwierdzenie zmian wprowadzonych przez operację set
UndoSet – wycofanie zmian wprowadzonych przez operację set

• get, getnext, getbulk – operacje odczytu bazy MIB agenta podrzędnego
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Protokół AgentX
Parametry operacji register (RFC2741):
• context – ciąg znaków, separujący zarządców i instancje obiektów MIB; każdy zarządca (grupa

zarządców) może działać w innym kontekście, i podobnie instancje obiektów MIB można
umieszczać w różnych kontekstach. W przypadku domyślnym kontekstu nie ma

• timeout – okres (w sekundach), po którym agent nadrzędny uzna agenta podrzędnego za
nieaktywnego, jeśli ten ostatni nie nawiązuje sesji

• priority – priorytet agenta podrzędnego; jest to wartość całkowita z zakresu 1-255. W przypadku
próby zarejestrowania przez kilku agentów podrzędnych tego samego fragmentu drzewa MIB
powstaje konflikt, rozstrzygany właśnie przez priorytet. Preferencja jest malejąca

• subtree - identyfikator OID rozpoczynający rejestrowany fragment bazy MIB; może to być
również identyfikator pojedynczej instancji MIB

• range_subid – razem z następnym parametrem, upper_bound, pozwala w jednym kroku
rejestrować zakres kilku instancji obiektów MIB. Oznacza numer podidentyfikatora w
identyfikatorze subtree, który zostanie użyty do utworzenia zakresu identyfikatorów instancji, i
którego wartość ma być pierwszą z tego zakresu. Wartość równa 0 oznacza, że zakres nie jest
tworzony

• upper_bound – ostatnia wartość tworzonego zakresu. Parametr ten ma znaczenie tylko wówczas,
gdy wartość poprzedniego, range_id, jest różna od 0

Przykład: Dla parametrów subtree = 1.3.6.1.100, range_subid=4 i upper_bound=5

zakres jest następujący: 1.3.6.1.100, 1.3.6.2.100, 1.3.6.3.100, 1.3.6.4.100 i 1.3.6.5.100



Implementacje
• biblioteka net-snmp
Uruchomienie agenta nadrzędnego:
w pliku konfiguracyjnym:
master agentx
Uruchomienie agenta podrzędnego:
snmpd –X –x<lokalizacja agenta nadrzędnego>

• jagentx - biblioteka klas języka java, wspierająca tworzenie
agentów podrzędnych
strona domowa projektu: http://eden.dei.uc.pt/agentx/
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