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Resum del Treball:

La gestió d’equips en xarxes de computadors és un tema cada vegada més complexe, amb 
entorns creixents en nombre i heterogeneïtat, i amb tecnologies cada vegada més 
especialitzades. En grans entorns empresarials i en grans xarxes de computadors es sol 
disposar del personal qualificat i de les eines privatives adequades per a gestionar i 
automatitzar qualsevol tasca i fer front a qualsevol repte. En canvi, en entorns més reduïts com 
ara petites i mitjanes empreses, entorns educatius, teixit associatiu, o fins i tot en l’àmbit 
domèstic, la complexitat de les xarxes de computadors també ha crescut proporcionalment 
sense que hagin aparegut eines per a ajudar a aquests sectors que malauradament no poden 
disposar ni del personal tècnic qualificat (al menys no de forma continuada) ni de les eines per a 
gestionar-les i adequades als seus perfils menys tècnics (o completament no-tècnic)


Aquest projecte vol ser un estudi que reivindiqui el protocol SNMP com el gran aliat a estendre i 
normalitzar en el món de les xarxes de computadors i posar-lo a disposició de tothom, 
integrant-lo en les aplicacions i dispositius de forma habitual, no només per a grans 
corporacions i entorns molt tècnics, sinó en qualsevol xarxa de computadors. El projecte 
indaga en els procediments per a descobrir automàticament quins dispositius hi ha connectats 
a la xarxa local, descobrir si són dispositius SNMP o no, mostrar tota la informació que s’hagi 
pogut obtenir de cada dispositiu a la xarxa, i representar-los en un mapa gràfic per a un major 
enteniment. El resultat és una aplicació entenedora, molt intuïtiva, que vol posar la llavor d’un 
desenvolupament posterior més centrat en com fer ús d’aquesta informació que el SNMP pot 
oferir a la xarxa.
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Abstract:

Computer networking is an increasingly complex topic, with increasing numbers and 
heterogeneous environments, and with increasingly specialized technologies. In large business 
environments and large computer networks, qualified staff and appropriate privative tools are 
often available to handle and automate any task and to handle any challenge. In contrast, in 
smaller environments such as small and medium-sized businesses, educational settings, the 
community fabric, or even at home, the complexity of computer networks has also grown 
proportionally without tools to help these sectors that unfortunately do not have the qualified 
technical staff (at least not continuously) or the tools to manage them and appropriate to their 
less technical (or completely non-technical) profiles


This project wants to be a study that claims the SNMP as the great ally to extend and 
standardize in the world of computer networks and make it available to everyone, integrating it 
in applications and devices on a regular basis, not only for large corporations and very technical 
environments, but on any computer network. The project investigates procedures to 
automatically discover which devices are connected to the local network, find out if they are 
SNMP devices or not, display all the information that may have been obtained from each device 
on the network, and represent them in a graphical map for greater understanding. The result is a 
very intuitive, understandable application that seeks to make the seeds of later development 
more focused on how to use this information that SNMP can offer on the network.


Paraules clau (Keywords):
      SNMP, xarxa, autodescobriment, mapa    |     SNMP, network, self-discover, map
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1. Introducció 
Les xarxes de computadors s’han estès a pràcticament a tots els camps professionals i personals 
de les nostres vides, i sabem que en les properes dècades la tendència es consolidarà encara 
més, amb xarxes heterogènies formades per qualsevol mena de dispositiu que sigui capaç 
d’interaccionar amb altres dispositius. A les xarxes tal com les coneixem avui dia, formades per 
computadors “convencionals” com ara PCs, servidors, impressores, etc. i a les que recentment 
hem sumat dispositius mòbils com telèfons intel·ligents, tablets, i portàtils, es sumaran multitud 
de dispositius que fins fa poc no ens podíem imaginar connectats a una xarxa (IoT). Sabem que 
des d’ara mateix, qualsevol dispositiu fabricat és susceptible de ser dotat amb connexió a la 
xarxa, i gràcies a l’adreçament IP i la seva versió IPv6, és factible dotar d’una adreça IP a 
qualsevol dispositiu. El tamany de les xarxes de computadors continuarà creixent fins a límits que 
ara mateix no podem imaginar.


Per tant, tenim davant un escenari on les xarxes seran cada vegada més heterogènies i més 
complexes, i en el què seran cada vegada més difícils d’entendre i gestionar per part de les 
persones que no estiguin molt familiaritzades amb les tecnologies. La gestió de la xarxa es va 
especialitzant cada vegada més i, com en tantes altres disciplines del món IT, també necessita 
ser automatitzada amb mecanismes i eines per a poder interaccionar amb els diferents elements 
de la xarxa mitjançant un protocol que permeti conèixer l’estat dels dispositius i gestionar-los.


És sota aquesta perspectiva de creixent complexitat i diversitat en la que pren especial 
importància el protocol SNMP (Simple Network Management Protocol). Aquest protocol, en la 
seva primera versió, va ser proposat a finals de la dècada dels ’80 amb la publicació del RFC del 
SNMPv1. El protocol ha anat evolucionant amb diverses versions que han millorat especialment 
aspectes de seguretat, però és ara on s’erigeix més que mai com a un perfecte aliat per a la 
gestió de les xarxes de computadors. Mitjançant aquest protocol, els dispositius de la xarxa 
poden oferir un seguit de dades pròpies relacionades amb el seu funcionament, estat, 
característiques, etc. per a que puguin ser consultades des d’una o varies aplicacions ‘client’ o 
‘gestores’ que anomenem “gestors” o “estacions” SNMP (SNMP Manager, NMS)   


Malauradament, el protocol SNMP és una característica que només s’utilitza de forma estesa en 
camps professionals del món IT, i porta associades importants restriccions de seguretat donat el 
seu potencial en termes de gestió i manipulació remota de dispositius. Per defecte, sol venir 
desactivat en la major part dels dispositius que poden actuar com a “agents SNMP”. Cal afegir a 
més, que el programari que pot actuar com a SNMP Manager per a la gestió dels possibles 
dispositius SNMP de la xarxa sol ser privatiu i destinat a sectors professionals concrets dins dels 
departaments d’IT (gestió de la xarxa, gestió de servidors i ordinadors, etc). És doncs un protocol 
desconegut i infrautilitzat fora d’aquests sectors professionals. 


 de 1 54



� TFG - Descobriment automàtic d’equips en xarxa basat en SNMP
� � Javier Aguilar Peña

1.1. Context i justificació del Treball 

Aquest TFG s’emmarca dins l’àmbit de les Xarxes de Computadors i es centra en l’estudi i 
aplicació del protocol SNMP (Simple Network Management Protocol) com a complement en les 
aplicacions de gestió de xarxes. Amb aquest projecte pretenem posar de manifest la necessitat 
d’explorar els beneficis d’aquest protocol en el dia a dia de les persones no-tècniques. Creiem que 
cal normalitzar l’ús del SNMP, més enllà de les aplicacions estrictament tècniques d’IT, i posar-lo al 
servei de tothom de forma habitual. Per a tal finalitat, s’ha dut a terme una aplicació que explora 
les possibilitats d’ús d’aquest protocol de gestió de xarxes de computadors. Aquesta aplicació vol 
ser una eina de detecció automàtica de dispositius en xarxa, tinguin o no el protocol SNMP 
habilitat, i que serveixi per a poder obtenir una visió clarificadora de l’estructura de la xarxa. 

Tot i que la possible aplicació d’aquest projecte no està limitada només al grup d’usuaris que 
motiven aquest estudi, la utilitat que es pretén dissenyar té com a possibles destinataris els 
coordinadors TAC dels centres educatius públics catalans, els quals entre altres funcions són 
l’enllaç amb Suport Preventiu (servei de manteniment informàtic externalitzat) Aquests 
coordinadors són l’espurna que encén la idea d’aquest TFG, ja que sovint no disposen dels 
coneixements tècnics en xarxes de computadors com per a diagnosticar els problemes, o 
simplement tenir una visió global de l’estructura de xarxa que han de gestionar. El Suport 
Preventiu visita cada centre un cop cada 15 dies (en el millor dels escenaris) i només durant dues 
hores. Així doncs els coordinadors necessiten haver recollit i especificat al màxim les incidències 
per tal d’aprofitar al màxim aquestes dues hores. Una avaria en la xarxa pot allargar-se durant dies 
per una mala diagnosi.  

En general, però, el desenvolupament de l’aplicació té com a possibles usuaris qualsevol persona 
que pugui necessitar esbrinar els dispositius connectats a la seva xarxa local. Per exemple, també 
pot ser útil en l’àmbit domèstic, on també és cada vegada més heterogènia la xarxa que formen 
els dispositius (ordinadors, telèfons, televisors intel·ligents, consoles de videojocs, dispositius 
NAS, sensors domòtics, etc.) Una aplicació com la que desenvolupa aquest TFG pot ser una eina 
ràpida i còmode de conèixer quins dispositius hi ha connectats i poder consultar la seva informació 
bàsica. 

El que pretenem doncs amb aquest TFG és el disseny i implementació d’una aplicació gràfica 
que sigui capaç de realitzar automàticament un escaneig de la xarxa per tal de descobrir quins 
dispositius la conformen, obtenir dades bàsiques dels dispositius connectats, així com també un 
mapa de la xarxa que sigui comprensiu per aquest tipus de personal docent, i que els pugui ajudar 
a detectar els problemes de xarxa de forma més eficaç i entenedora.  Ens agradaria que l’ús 
d’aquesta aplicació signifiqui que el personal docent, i en especial els coordinadors TAC, puguin 
familiaritzar-se amb la seva infraestructura de xarxa i es redueixin així els temps en els que la 
comunitat educativa queda privada d’una connexió adient per al seu aprenentatge digital. 
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1.2. Objectius del Treball 

L’objectiu general d’aquest TFG és dissenyar i implementar una aplicació gràfica que a grans 
trets ha de ser capaç de descobrir automàticament el mapa de la xarxa local i oferir uns 
serveis bàsics de comprensió i diagnosis del seus funcionament basant-se en el protocol 
SNMP sempre que sigui possible. Per a arribar a aquest objectiu l’aplicació hauria de cobrir les 
següents funcionalitats bàsiques:


- L’aplicació ha de ser gràfica i intuïtiva per a l’usuari 


- L’aplicació ha de ser capaç d’obtenir les dades de la xarxa de forma automàtica a partir de la 
configuració de l’estació de treball des d’on s’executa


- L’aplicació ha de ser capaç de realitzar un procés d’auto-descobriment de la xarxa local i 
obtenir les dades dels equips i enllaços existents, tant si són SNMP com si no ho són.


- L’aplicació ha de ser capaç de confeccionar un mapa de xarxa entenedor


- L’aplicació ha de ser capaç de poder interaccionar amb els equips que siguin capaços de fer 
servir SNMP i mostrar la informació que poden oferir. Per als equips no-SNMP mostrarà: IP i 
MAC. Per als equips SNMP mostrarà: NOM, IP, MAC i tots els OIDs que proporcioni el 
dispositiu de forma pública.


- L’aplicació ha de ser capaç de guardar el mapa de xarxa.


- L’aplicació ha de mantenir totes les funcionalitats en una sola finestra única.


1.3. Enfocament i mètode seguit 

La realització d’aquest projecte suposa un seguit de reptes, tant personals com acadèmics, que 
fan necessària una especial coordinació per assolir-los amb èxit. Per una banda, la voluntat i 
interès propi en centrar el TFG al voltant de l’estudi del protocol SNMP afegeix una certa dificultat 
en termes de necessitat d’estudi previ d’aquest protocol: estudi dels RFC corresponents, així 
com de diferents fonts de documentació a la xarxa. Un cop establerts el requisits del projecte, i 
un cop analitzades les possibles solucions existents en el mercat, l’estratègia inicial passa per 
dedicar temps i esforços a comprendre el millor possible el funcionament del protocol SNMP. 


Durant la fase de disseny cal conceptualitzar les classes necessàries a implementar, i crear un 
primer esbós de com podria ser la interfície gràfica. En aquest punt serà important mantenir les 
premisses de simplicitat i facilitat d’ús en tot moment. Per a la implementació de les diferents 
funcionalitats en codi, el repte s’aborda amb un mètode iteratiu que vagi dotant l’aplicació de les 
diferents funcionalitats més simples que puguin permetre la implementació posterior d’altres més 
avançades a mesura que el projecte vagi avançant. En primer lloc l’aplicació necessitarà saber de 
forma automàtica en quina xarxa es troba i amb quina interfície de xarxa ha de treballar. Un cop 
coneguda la xarxa i modelitzada com un objecte, cal que pugui ser capaç d’esbrinar 
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automàticament la seva màscara per tal de poder saber quants hosts hi pot haver en el seu rang i 
fer el corresponent escaneig de la xarxa. Assolit aquest punt amb èxit, l’aplicació ha d’intentar 
contactar amb tots els hosts del seu rang de xarxa per a saber quines IPs estan actives. A més, 
caldrà també que l’aplicació conegui les MAC dels diferents hosts actius, informació que es pot 
aconseguir mirant la taula ARP del host on s’executa l’aplicació. Caldrà també determinar el 
Gateway de la xarxa de cara a la confecció del mapa. Cal dir que això pot afegir un punt de 
dificultat en haver d’adaptar l’aplicació per a que pugui fer-ho en diferents sistemes operatius. En 
aquest treball establirem que l’aplicació ha de ser capaç de fer-ho per a Linux i Windows 
(quedaria pendent adaptar-la per a Mac OS X). La taula ARP del host s’obté executant la 
comanda de sistema “arp -a” i el gateway amb “ip r” (Linux) i “route print” (Windows) i 
tractant el format de sortida per a obtenir la relació de IPs i MACs, així com el Gateway. Ara bé, 
en un entorn domèstic sense switchos de capa 3, és molt probable que obtinguem la MAC real, 
però en entorns més grans obtindríem la MAC del switch que ens porta a la IP donada. Això ja 
ens va bé de cara a ampliar l’aplicació i millorar-la en un futur per a que sigui capaç d’obtenir 
també les taules ARP dels switchos de capa 3, contrastar la informació amb la taula ARP 
coneguda del host i poder comprovar a quin switch està connectat cada dispositiu de la xarxa. 


Un cop obtinguda la relació de dispositius actius a la xarxa i quines són les seves MAC, cal saber 
quins d’ells són SNMP i quins no. Per a fer-ho, caldrà idear un procediment de “ping” especial 
per a SNMP que realitzi una petició GET al dispositiu i n’avaluï el resultat. En cas d’obtenir 
resposta vol dir que el dispositiu és pot modelar com un dispositius SNMP, altrament es tracta 
d’un dispositiu de xarxa normal. D’aquesta manera obtindrem dues llistes, una de dispositius 
SNMP i una altre de dispositius de xarxa no SNMP. Un cop tinguem la llista de dispositius SNMP 
podrem llençar una petició SNMP a cada dispositiu per a obtenir tota la seva informació (OIDs) i 
mostrar-la a l’aplicació. Caldrà també construir un analitzador/traductor d’OIDS que faciliti la 
interpretació del significat dels diferents OIDs obtinguts. Així, un cop assolit aquest punt, la 
informació apareixerà a l’aplicació amb els noms dels OID i els valors correctament. Per als 
dispositius que no són SNMP es mostrarà només el nom (si s’ha pogut obtenir), la IP i la MAC.


Finalment, caldrà implementar el mapa a partir de la informació obtinguda en tots els processos 
anteriors. Caldrà trobar la manera de construir un motor de generació de gràfics, o bé integrar un 
d’existent a partir de la informació obtinguda.
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1.4. Planificació del treball 

TASCA 1 

Temporització: 2 setmanes (30 Setembre - 13 Octubre)


Descripció:  Recopilació d’informació rellevant per a la realització del projecte:


- Informació sobre el protocol SNMP 


- Informació sobre equips compatibles amb SNMP i els seus requeriments


- Informació sobre les llibreries de classes SNMP existents en Java


- Repàs llenguatge Java i Programació OO, especialment en entorn gràfic


- Buscar solucions similars en el mercat


- Buscar solució per a confecció de mapes de xarxa en Java


Objectius i fites:


- Tenir una visió entenedora sobre el protocol SNMP. Entendre les seves capacitats i 
limitacions . Entendre com SNMP pot permetre la interacció de dispositius dins d’una xarxa 
local i quina informació poden intercanviar


- Disposar d’un conjunts de classes Java existents per a la gestió de les funcionalitats del 
protocol SNMP


- Tenir una idea de les classes i mètodes a utilitzar en entorns gràfics fets en Java


- Disposar d’un component de software per a la implementació gràfica del mapa de xarxa


TASCA 2 

Temporització: 4 setmanes (14 Octubre - 10 Novembre)


Descripció:  Anàlisi i disseny de les classes a implementar


- Anàlisi de funcionalitats i requeriments de l’aplicació


- Anàlisi dels objectes i missatges que compondran l’aplicació 


- Disseny i documentació de les classes corresponents a les entitats obtingudes en l’anàlisi 
anterior


Objectius i fites:


- Obtenir el diagrama UML de l’aplicació


- Documentar les classes a implementar i com es relacionen a les classes importades (SNMP)
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TASCA 3 

Temporització: 6 setmanes (11 Novembre - 22 Desembre)


Descripció:  Implementació de l’aplicació i jocs de proves


- Implementació de l’aplicació segons els resultats obtinguts en la fase d’anàlisi i disseny 
(diagrama UML i documentació de classes)


- Determinar el joc de proves a realitzar per a garantir que s’han assolit les funcionalitats i 
requeriments establerts.  


- Documentar la fase d’implementació del codi, detallant les decisions preses i les desviacions 
sobre el Pla de Treball inicial.


- Documentar el joc de proves i els resultats obtinguts.


Objectius i fites:


- Obtenir del codi de l’aplicació en funcionament amb els requisits funcionals assolits


- Obtenir el document d’implementació del codi i jocs de proves. 


TASCA 4 

Temporització: 2 setmanes (23 Desembre - 5 Gener)


Descripció:  Documentació del projecte i presentació


- Recopilació de la documentació realitzada durant el projecte


- Realització de la documentació de la memòria del producte


Objectius i fites:


- Lliurament del Document de Memòria del producte (05/01/2020)


TASCA 5 

Temporització: 2 setmanes (6 Gener - 19 Gener)


Descripció:  Lliurament i presentació del producte


- Preparació de les diapositives de presentació del projecte 


- Presentació del producte finalitzat i amb les funcionalitats establertes assolides


Objectius i fites:


- Lliurament de la presentació del producte (12/01/2020)


- Preguntes del Tribunal resoltes (19/01/2020)
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Desviacions i assoliments de les fites temporals 

En general el projecte s’ha desenvolupat en el temps i terminis previstos. Detallem a continuació 
per a cada fase si es va assolir a temps o si va ser necessari més temps:


TASCA 1

Temporització: 2 setmanes (30 Septembre - 13 

Octubre)

COMPLETAT sense desviacions temporals

Descripció:  Recopilació d’informació rellevant 

per a la realització del projecte:

TASCA 2

Temporització: 4 setmanes (14 Octubre - 10 

Novembre)

COMPLETAT sense desviacions temporals

Descripció:  Anàlisi i disseny de les classes a 

implementar

TASCA 3

Temporització: 6 setmanes (11 Novembre - 22 

Desembre)

COMPLETAT AMB desviacions temporals 

En aquest cas es va intentar fins últim moment 
aconseguir incloure en l’entrega del TFG la 
possibilitat de gestionar equips de xarxa com 
sw i tchos i rou te rs , pe r ta l d ’aconsegu i r 
complementar el mapa i la informació de la xarxa. 
Per tant, es va estar treballant en el codi fins la 
primera setmana de gener del 2020, allargant així la 
temporització a 8 setmanes.

Descripció:  Implementació de l’aplicació i jocs 

de proves

TASCA 4

Temporització: 2 setmanes (23 Desembre - 5 

Gener)

COMPLETAT sense desviacions temporals, tot i que 

es va haver de compaginar amb finalitzar la tasca 3

Descripció:  Documentació del projecte i 

presentació

TASCA 5

Temporització: 2 setmanes (6 Gener - 19 Gener) COMPLETAT sense desviacions temporals

Descripció:  Lliurament i presentació del 

producte
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 
La realització d’aquest TFG té com a resultat els següents productes:


- Aplicació gràfica basada en SNMP per al descobriment automàtic de dispositius en xarxa. 
S’entrega un fitxer ZIP que conté: Llibreries, MIBs, i un fitxer JAR amb les classes 
desenvolupades. Aquest fitxer JAR és el fitxer que cal executar tal com s’exposa en l’apartat 
d’instal·lació.


- Memòria del projecte, on es recull tota la documentació generada durant el TFG, així com 
comentaris i explicacions en quant a les decisions i les estratègies seguides. També conté la 
corresponent secció on es pot trobar el manual de l’aplicació.


1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

• 2. Conceptualització - Descripció dels fonaments sobre SNMP, les seves possibilitats i les 
alternatives de mercat en quant a aplicacions capaces de escanejar la xarxa i generar 
informació al respecte.

• 3. Anàlisi i disseny - Anàlisis i descripció del casos d’ús segons els requeriments establerts 
inicialment, així com el diagrama de classes.

• 4. Implementació - Descripció dels requeriments sorgits així com les decisions preses. 
Descripció de les llibreries utilitzades per al desenvolupament de l’aplicació i del procés de 
desenvolupament de les classes.

• 5. Manual d’usuari - Manual d’instal·lació i ús de l’aplicació, així com dels components 
addicionals per al joc de proves.
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2. Conceptualització 
Per tal de dur a terme un procés d’anàlisi i disseny adequat a les fites que persegueix aquest 
TFG, cal una aproximació amb certa profunditat al protocol SNMP. Per aquest motiu primer 
presentarem una aproximació al funcionament d’aquest protocol, per a que d’aquesta manera 
sigui molt més entenedora la fase de disseny proposada. 


2.1. El protocol SNMP 

El protocol SNMP (Simple Network Management Protocol) és un protocol de la capa d’aplicació 
que es fa servir per a intercanviar i obtenir informació de gestió entre dispositius en una xarxa de 
computadors. Aquesta informació de gestió serveix per a monitoritzar, configurar i rebre alertes 
des de equips gestionats dins la xarxa. Es tracta d’un protocol àmpliament estès i suportat per 
una gran varietat de fabricants de hardware. D’aquesta manera, SNMP proporciona un llenguatge 
comú per a la gestió de la informació dels diferents dispositius que conformen una xarxa.


Las seva arquitectura bàsica està formada per aquests elements principals:


Figura 2.1 - Arquitectura bàsica SNMP 

- Estacions de gestió NMS (Network Management Station) on s’executa el SNMP Manager, és a 
dir el software que permeten monitoritzar i controlar els elements de la xarxa. Aquest 
component SNMP Manager és un software que es comunica amb els SNMP agents per tal 
d’obtenir informació dels dispositius que formen la xarxa, configurar determinats paràmetres 
dels dispositius, i per a rebre notificacions enviades pels mateixos dispositius de la xarxa. 


- Una col·lecció de dispositius gestionats i connectats a la xarxa (managed devices) en els 
quals s’executa un sofware de xarxa que permet accedir a informació específica del dispositiu. 
Aquest software es diu SNMP Agent i es tracta d’un software que es comunica responent a les 
peticions del SNMPManager i proporcionant la informació disponible dels dispositius o serveis. 
Els dispositius de xarxa poden ser elements com switchos, routers, estacions de treball 
(Windows, Linux, Mac…), impressores, gateways, servidors, SAIs, NAS, etc. entre molts altres 
dispositius. Els agents SNMP contenen una base de dades jeràrquica anomenada MIB, que 
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conté les dades dels dispositiu agrupades en forma de OID (Object Identifier). Aquests OID 
agrupen variables relacionades amb el dispositiu que poden ser consultades o modificades per 
part del SNMP Manager. Qualsevol cosa que pot ser monitoritzada per SNMP té un OID 
associat.


Figura 2.2 - Agents i peticions entre entitats SNMP 

Per exemple, si volem saber el temps que porta en marxa un determinat dispositiu, tenim el 
següent OID. Aquest conjunt de nombres separats per punts és un identificador únic per a 
aquesta variable en qüestió, i és la MIB la que permet associar aquests nombres a una variable 
amb nom:


Figura 2.3 - Significat d’un OID 

Description:
sysUpTime OBJECT-TYPE
SYNTAX TimeTicks
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The time (in hundredths of a second) since the
network management portion of the system was last
re-initialized."
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1.3.6.1.2.1.1.3

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1)  

mgmt(2) mib-2(1) system(1) sysUpTime(3)}
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Cada element de la xarxa disposa d’una vista del seu arbre de paràmetres MIB (SNMP MIB view) 
que correspon al conjunt d’objectes/paràmetres que li pertanyen. Com hem dit anteriorment, MIB 
és la Management Information Base, i es tracta d’un tipus de bases de dades que conté 
informació jeràrquica, estructurada en forma d’arbre, de tots els paràmetres gestionables de cada 
dispositiu de la xarxa. Cada element del MIB pot tenir dos modes d’accés (SNMP Acces Mode): 
READ-ONLY i READ-WRITE. Per a cada parella SNMP MIB view i SNMP access mode tenim un 
SNMP community profile. el qual determina l’accés a les dades del MIB dins una mateixa 
comunitat SNMP.


Per a entendre millor la funció de les MIBs, observem aquest exemple de distribució de OIDs :


Figura 2.4 - Arbre d’OIDS d’exemple. Basat en l’exemple de Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SNMP_OID_MIB_Tree.png


Podem observar que tots els OIDs comencen sempre per 1.3.6.1. que corresponen a aquests 
valors fixes:
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1 - (ISO) International Standard Organization

3 - (ORG) Esquema d’organització 

6 - (DOD) Department de Defensa (USA) 

1 - (Internet) Comunitat Internet 
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A partir d’aquí podem veure com l’arbre s’expandeix cap a seccions com la mgmt(2), on 
trobaríem valors de gestió del dispositius, o la secció private(4) que ens indica que el 
dispositiu s’ha fabricat per part d’una entitat privada (fabricants de dispositius com ara Cisco, 
Microsoft, etc) i on trobaríem informació específica. D’aquesta manera, els OIDs de l’arbre 
aporten tota la informació dels dispositiu, fent que cada valor pugui ser identificat de forma única. 
La funció dels fitxers MIBS és doncs la de proporcionar un nom a cadascun dels OID de 
l’arbre, de tal manera que es pugui entendre ràpidament de quin valor estem parlant. Podríem dir 
que les MIBs són traductors dels OIDs. Per a evitar confusions, cada fabricant sol proporcionar el 
seu propi fitxer MIB per a aquell determinat dispositiu, i d’aquesta manera és el fabricant qui 
donat sentit a cadascun dels valors dels OIDs dels dispositiu. Per a poder entendre els OIDs que 
obtenim d’un dispositiu SNMP necessitem el fitxer MIB que pot aportar el significat de cadascun 
dels valors.


El protocol SNMP estableix relacions administratives entre les entitats que participen en el 
protocol dins la xarxa. Així, considera que les entitats que resideixen dins de les estacions de 
gestió (NMS) i dels elements de xarxa i que es comuniquen entre elles, s’anomenen entitats 
d’aplicació SNMP (SNMP application entities)  Per altra banda, els processos que implementen 
el protocol SNMP, i per tant que suporten aquestes SNMP application entitites, es diuen protocol 
entities.


Quan un SNMP agent s’emparella amb un nombre determinat de SNMP Application Entities 
forma una comunitat SNMP (SNMP Community), que rep un nom format per una cadena 
d’octets. Així, els missatges SNMP es consideren autèntics quan han estat originats per una 
SNMP application entity que pertany a la mateixa SNMP community. Aquest fet implica la 
necessitat de tenir mecanismes d’autenticació en el protocol SNMP per a tal de poder garantir 
l’autenticitat dels missatges. 


La relació entre una SNMP Community i una SNMP Community Profile determina la SNMP 
Community policy, és a dir, una política d’accés a les dades dels dispositius d’una mateixa 
comunitat SNMP. Totes les relacions administratives entre SNMP Application Entities venen 
determinades per les SNMP Access Policies. 


 de 12 54



� TFG - Descobriment automàtic d’equips en xarxa basat en SNMP
� � Javier Aguilar Peña

2.2. Missatges SNMP 
La comunicació entre les diferents entitats que participen en el protocol SNMP es realitza 
generalment mitjançant l’intercanvi de missatges sobre datagrames UDP. La següent figura 
mostra l’encapsulament del missatge SNMP en una trama Ethernet, i els camps dels que consta:


Figura 2.5 - Encapsulament i camps d’un misstage SNMP 

Cada missatge SNMP està representat de forma independent en un sol datagrama que fa servir 
normes de codificació ASN.1. (Secció 3.2.2. del RFC 1157) Els missatges SNMP estan formats 
per un identificador de versió, un nom de SNMP community, i una PDU de protocol. Podem 
veure a continuació una captura real del programa Wireshark durant l’execució de l’aplicació 
d’aquest TFG. Podem veure totes les peticions efectuades i respostes rebudes per l’aplicació:





Figura 2.6 - Misstages SNMP durant l’execució de l’aplicació 

VersionID SNMP Community PDU
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Amb l’aplicació Wireshark podem veure els detalls del missatge SNMP. Per exemple, en la 
captura anterior podem veure que els valors dels camps del missatge SNMP són:


- Version: v2c

- Community: Public

- Data: get-request    —> sota la qual podem veure l’identificador


Observem ara, a mode d’exemple, una de les peticions i resposta que tenen lloc a la captura del 
Wireshark. Veiem que la IP 192.168.0.5 és la que està realitzant les peticions (requests). Per tant, 
aquest és el host on s’està executant l’aplicació (SNMP Manager). Prendrem com a exemple la 
petició que realitza a la IP 192.168.0.10, i que podem veure que és una getBulkRequest. 


Figura 2.7 - Petició getBulkRequest 

A continuació, veiem la resposta getResponse de l’agent amb tots els seus OIDs i el mateix 
request-id:


Figura 2.8 - Resposta getResponse a la petició getBulkRequest anterior 
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Si observem la seqüència de missatges que mostrem a la captura del Wireshark, podrem veure 
com primer apareix una sèrie de getRequests en les que no es demana el valor de cap variable en 
concret (variable-bindings és zero) Aquests intercanvis de missatges “buits” de referències a OIDs 
corresponen a la implementació del “pingSNMP" per a comprovar si el dispositiu és SNMP o no. 
Si s’obté el corresponent getResponse amb el variable-bindings a zero també, és que és SNMP.


Les entitats que participen en el protocol reben els missatges en el port UDP 161, per on reben 
tots els missatges excepte aquells missatges d’excepció (Trap-PDU). El missatges que contenen 
excepcions són enviats al port UDP 162. La mida màxima dels missatges sol ser de 484 octets, 
tot i que algunes implementacions del protocol en podrien acceptar més. Les implementacions 
del protocol SNMP han de suportar les PDUs següents:


Figura 2.6 - Tipus de PDU SNMP 

GetRequest - Mitjançant aquest missatge la NMS (SNMP Manager) demana a l’agent que li 
retorni un sol valor de entre els disponibles mitjançant el seu OID. L’agent contesta llavors 
indicant si la petició ha pogut ser satisfeta o no, i en cas satisfactori el valor demanat.


GetNextRequest - Aquest tipus de petició serveix per a poder recórrer els valors d’una taula 
d’bjectes. Després d’haver llençat una petició GetRequest, el SNMP Manager pot fer servir  
peticions GetNextRequest de forma consecutiva per a repetir la petició amb el següent objecte 
de la taula. El valor retornat per l’agent és sempre un sol valor de entre els disponibles que 
correspon al següent valor després del OID especificat en l’última petició GetRequest/
GetNextRequest.


SetRequest - Amb aquesta petició el SNMP Manager sol·licita al SNMP agent que assigni el 
valor especificat a la variable corresponent. Serveix doncs per a modificar valors dels objectes 
dels dispositius SNMP.


GetRequest-PDU

GetNextRequest-PDU

GetResponse-PDU

SetRequest-PDU

Trap-PDU

GetBulkRequest-PDU (v.2 i v.3)

InformRequest-PDU (v.2 i v.3)
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GetResponse - Aquest missatge és utilitzat per l’agent SNMP per a respondre als missatges 
GetRequest, GetNextRequest o SetRequest. Aquest missatge de resposta porta un camp 
anomenat “Identificador de Request” que ha de coincidir amb el valor de la request a la que 
respon.


Trap - Són missatges que generen els SNMP agents per a reportar certes condicions i canvis 
d’estat. Aquests són els missatges que s’envien pel port UDP 162.


GetBulkRequest - Aquest tipus de missatge només està disponible en les versions 2 i 3 de 
SNMP i pretén ser una versió millorada de GetNextRequest, de forma que es pugui sol·licitar tot 
el contingut de forma més eficient. 


InformRequest - Igual que l’anterior, aquest tipus de missatge només està disponible en les 
versions 2 i 3 de SNMP i suposa un nou tipus de missatge per a la comunicació entre estacions 
NMS de forma que puguin comunicar-se informació respecte dispositius gestionats. 


2.3. Versions de SNMP 

Figura 2.7 - Taula de versions de SNMP 

Existeixen diferents versions del protocol SNMP. En negreta hem ressaltat les més utilitzades. 
Aquest projecte està basat en les versions v1 (RFC-1157 Maig 1990) i la seva revisió v2c 
(RFC-3416 Desembre 2002). La versió v3 és més recent i no tots els dispositius de xarxa la 
suporten. Per tal de tenir una cobertura de dispositius major, ens centrarem en les 
característiques del protocol fins la seva revisió v2c.


SNMP V1 està definit en els RFC 1157 :  https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1157/


SNMP V.2c està definit en els RFC 3416 :  https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3416/


SNMP v1 Community–based security

SNMP v2c Community–based security

SNMP v2u User–based security

SNMP v2 Party–based security

SNMP v3 User–based security
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2.4. Solucions similars del mercat 

Nmap - ZenMap - Es tracta d’una eina molt coneguda i molt utilitzada a nivell professional. 
Especialment en entorns de xarxes i seguretat informàtica. Nmap és una comanda que requereix 
tenir sòlids coneixements per a poder-la fer servir. ZenMap trasllada la utilitat a un entorn gràfic, 
però continua requerint molts bons coneixements. No és gens intuïtiva per al públic en general. 
És l’eina que propicia la idea d’aquest projecte, en veure que no és apta per a usuaris no 
iniciats. Els seus punts forts recauen en el fet de tenir una enorme comunitat Open Source al 
darrera, i en la possibilitat d’automatitzar tasques amb scripts.


Llicència: GNU 


Cost: Gratuït 

Figura 2.7 - Nmap ZenMap 

LanTopoLog - Eina gratuïta que només existeix per a entorns Windows. No és tan complerta 
com Nmap, però continua sent una eina orientada a usuaris coneixedors de les topologies de 
xarxa. La seva interfície gràfica és molt senzilla i poc user-friendly.


Llicència: Shareware


Cost: Gratuïta


Figura 2.8 - LanTopoLog 
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PRTG Network Monitor - És una eina de monitorització de xarxes que a més a més inclou 
l’opció de fer un mapa de la xarxa. Està orientada a professionals, administradors de xarxes, 
seguretat, etc. Requereix també de bons coneixements d’estructures de xarxes per a poder fer-la 
servir. La seva interfície és molt complerta i permet monitoritzar qualsevol aspecte de la xarxa. 
Només està disponible per a entorns Windows.


Llicència: Privada


Cost: Segons sensors


Figura 2.9 - PRTG Network Monitor 
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3. Anàlisi i disseny 
S’exposa a continuació el procés d’anàlisi i disseny de l’aplicació que s’ha dut a terme per a 
poder modelar els diferents actors i accions que participaran en el procés de descobriment de 
dispositius a la xarxa. En un primer apartat es fa un recorregut per les especificacions i requisits 
de l’aplicació per a després presentar el diagrama de classes, els seus mètodes i la seva relació. 
Tot seguit es mostra el diagrama de casos d’ús de l’aplicació, i es proporciona una breu 
descripció dels mateixos.


3.1. Especificació  
A l’apartat 1.2 hem comentat breument com hauria de ser l’aplicació que volem obtenir d’aquest 
Treball. Passem doncs a veure quines serien les especificacions en quant a requeriments 
funcionals i no funcionals d’aquesta aplicació segons el que hem anat veient i sense perdre de 
vista els objectius fixats inicialment.


Requeriments funcionals 
- Cal que l’aplicació sigui capaç d’obtenir les dades de la xarxa a partir de la configuració de 

l’ordinador on s’executa. Això implica:


- Obtenir les interfícies de xarxa de l’ordinador


- Esbrinar quina és la que realment està connectada a la xarxa (la que surt a Internet)


- Obtenir l’adreça IP d’aquesta interfície 


- Obtenir la màscara de xarxa per a saber el rang disponible que cal consultar


- Obtenir el gateway de la xarxa


- Cal que l’aplicació comprovi les adreces IP del seu rang una per una per a veure si contesten 
o no. Aquest procediment és el que pot portar més temps d’espera per a l’usuari, ja que per a 
cada IP cal donar un temps de timeout.


- De les IPs que contesten, cal que l’aplicació sàpiga distingir entre dispositius que sí són 
SNMP i els que no ho són, per a poder modelar de forma diferents el seu comportament, i 
tenir-los en diferents llistes d’objectes.


- Cal que l’aplicació aixequi un SNMP manager (UDP, 161) per on es puguin enviar les peticions 
SNMP i que estigui escoltant a les respostes rebudes des dels dispositius.


- Cal que l’aplicació mostri per pantalla la informació de qualsevol dispositiu actiu, sigui 
SNMP o no. En el cas del SNMP mostrarà tots els OIDs obtinguts. De tots els dispositius 
mostrarà el Nom (si s’ha pogut obtenir) IP i MAC. Els dispositius trobats hauran d’aparèixer en 
una secció en forma de llista, de forma que es pugui recuperar en tot moment la informació 
de qualsevol dels dispositius.
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- Cal que l’aplicació pugui traduir automàticament els OIDs dels dispositius SNMP al seu nom 
equivalent proporcionat pels estàndards o bé pel fabricant (MIBS). Així doncs, caldrà un 
component en l’aplicació que pugui fer aquesta traducció.


- Un cop l’aplicació sàpiga quins dispositius hi ha a la xarxa, cal que sigui capaç de generar un 
mapa on es vegin quins són els dispositius SNMP, quins no ho són, i quin és el Gateway al que 
estan connectats. 


- Cal que l’aplicació permeti guardar el mapa generat i ha de poder permetre seleccionar la 
ubicació on s’ha de guardar en el sistema. 


Requeriments no funcionals 

- Cal que l’aplicació sigui molt senzilla i intuïtiva. Volem dirigir-nos a un públic no tècnic i volem 
amagar al màxim els tecnicismes


- Cal que l’aplicació es mantingui en una finestra única amb botons ben diferenciats per a les 
accions principals disposats en l’ordre lògic d’execució


- Cal que l’aplicació sigui fàcilment portable a altres plataformes. Cal que el codi estigui 
preparat per a diferents entorns d’execució. En aquesta fase es planteja que l’aplicació funcioni 
independentment en entorns Windows i Linux


- Cal que sigui lleugera i que no carregui el sistema ni la xarxa. La despesa computacional ha de 
ser mínima i el funcionament no ha d’inferir en el rendiment normal de la connexió Ethernet 
de l’ordinador on s’executa, ni de la resta de la xarxa


- Cal que l’aplicació segueixi un estàndards mínims en quant a estètica i disseny acceptables 
pels usuaris.
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3.2. Diagrama de classes 
A continuació detallem a alt nivell les classes que intervenen en el disseny desenvolupat 
d’aquesta aplicació, així com les relacions funcionals entre elles. També fem constar els mètodes 
que implementen.





Figura 3.1 -  Diagrama de classes 

La InterfícieGUI és el punt de partida de l’aplicació que genera la finestra basada en JFrame i 
que omple els diferents elements gràfics de la interfície i és l’encarregada de crear un 
SNMPManager per a la gestió dels dispositius de xarxa. Aquest SNMP manager farà servir la 

classe SNMPNetwork per a obtenir les dades de la xarxa, i els dispositius que la conformen, ja 
siguin SNMP o noSNMP (dummies). Per tant, a més a més tindrem una classe NetworkDevice 
que representa qualsevol dispositiu genèric de la xarxa i una classe SNMPDevice que hereta de 

NetworkDevice i que l’especialitza per a modelar els dispositius SNMP que es trobin a la xarxa.


* En l’apartat d’implementació es proporciona una descripció més detallada d’aquestes classes. 
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3.3. Descripció dels Casos d’Ús 
Podem veure a continuació el diagrama dels casos d’ús contemplats per a aquesta aplicació, els 
quals estan basats també en l’ordre lògic en que haurien d’executar-se les diferents passes per a 
dur a terme un correcte ús de la mateixa. En l’apartat següent detallem cadascun d’aquests 
casos. L’usuari haurà de poder configurar l’aplicació (al menys la interfície de xarxa sobre la que 
s’ha de realitzar l’escaneig), per a tot seguit poder descobrir els dispositius de la xarxa i obtenir 
una llista de dispositius connectats. Un cop tingui aquesta informació ha de poder generar el 
mapa i guardar-lo. L’usuari també ha de poder interaccionar amb els dispositius trobats per a 
veure la seva informació.


� 


Figura 3.2 -  Diagrama de casos d’ús de l’aplicació 
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Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús “CONFIGURAR” 


Resum: L’aplicació intentarà configurar per defecte els paràmetres de xarxa basant-se en la 
configuració pròpia de l’estació on correrà. Tot i així, és possible que en alguns casos sigui 
necessari especificar la interfície de xarxa on s’ha de realitzar l’escaneig de la xarxa. Per tant,  
l’usuari podrà seleccionar manualment la interfície de xarxa de la qual obtenir les dades de xarxa.


Flux d’esdeveniments: 


1.- L’usuari desplegarà un menú des del qual seleccionar la interfície de xarxa


2.- L’aplicació automàticament es configura per a treballar amb aquesta interfície


3.- Fi


Cas d’ús “DESCOBRIR XARXA” 


Resum: L’aplicació intentarà descobrir tots els dispositius de la xarxa i intentarà diferenciar els 
que continguin un SNMP agent.


Flux d’esdeveniments: 


1.- L’usuari selecciona la opció de “Descobrir xarxa” des del menú o des del botó corresponent.


2.- L’aplicació realitza un escaneig de tota la xarxa per a descobrir dispositius


3.- L’aplicació llista els dispositius trobats compatibles amb SNMP i també els que no són SNMP


4.- Fi


Cas d’ús “GENERAR MAPA” 


Resum: L’aplicació generarà el mapa de xarxa a partir dels dispositius que hagi trobat durant 
l’escaneig de la xarxa.


Flux d’esdeveniments: 


1.- L’usuari selecciona la opció de “Generar Mapa” des del menú o des del botó corresponent.


2.- L’aplicació llegeix la  informació dels dispositius trobats i realitza la confecció del mapa.


3.- L’aplicació mostra el mapa en pantalla


4.- Fi
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Cas d’ús “GUARDAR MAPA” 


Resum: L’aplicació permet descarregar el fitxer del mapa


Flux d’esdeveniments: 


1.- L’usuari selecciona la opció de “Guardar Mapa” des del menú o des del botó corresponent.


2.- L’aplicació mostra el quadre de diàleg per a seleccionar el format i la ubicació


3.- L’usuari interacciona amb els valors i clica al botó de Guardar


4.- L’aplicació guarda el fitxer


5.- Fi


Cas d’ús “VEURE INFORMACIÓ DEL DISPOSITIU” 


Resum: Per interacció de l’usuari, l’aplicació mostrarà informació de qualsevol dispositiu 
compatible amb SNMP o no, que hi pugui aparèixer en el mapa.


Flux d’esdeveniments: 


1.- L’usuari selecciona un dispositiu de la llista de dispositius


2.- L’aplicació mostra la informació (SNMP o no) sobre aquest dispositiu 


4.- Fi
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3.4. Disseny interfície gràfica 

El disseny proposat en la fase inicial per a l’aplicació persegueix fonamentalment la senzillesa i 
facilitat d’ús. Tot el disseny gira al voltant d’una sola finestra on les accions previstes per l’usuari 
són directament visibles i accessibles. La secció central queda reservada per a mostrar la 
informació dels dispositius de xarxa descoberts, així com el mapa de la xarxa. 


A la part superior dreta mostrarem un menú desplegable per a poder seleccionar quina de les 
interfícies de xarxa cal fer servir, i mostrarem quatre botons amb les accions principals 
disposades en l’ordre natural en que cal realitzar les accions previstes. Just per sota, una secció 
mostrarà els dispositius trobats, els quals es poden seleccionar i veure la seva informació en la 
secció principal central.


A la part inferior de la finestra, una barra d’estat mostrarà els missatges de l’aplicació, l’estat 
general de la xarxa, i el nombre de dispositius trobats.








Figura 3.3 -  Esquema bàsic del disseny de l’aplicació 
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4. Implementació 

4.1 Llenguatge de programació 
Per a dur a terme el projecte es va optar en tot moment per un llenguatge orientat a objectes. 
Donada la naturalesa del projecte, el qual es centra en l’ús de protocols de xarxa, les opcions que 
es van tenir en compte giraven al voltant dels llenguatges C++ i Java. El potencial de C++ en 
termes de gestió del sistema i les seves possibilitats els feien un bon candidat, però amb una 
dificultat d’implementació afegida que posava en risc la correcta consecució del projecte. Es van 
valorar alguns aspectes en quan a experiència i bagatge professional amb els dos llenguatges de 
programació, i per tant, semblava arriscat llençar-se a implementar el projecte en un llenguatge 
com C++, amb les seves complexitats afegides tot i ser un llenguatge més eficient.


En canvi, el terme mig era el llenguatge Java. Es tracta d’una llenguatge també orientat a 
objectes, amb grans possibilitats de portabilitat a altres plataformes (cosa que ens facilitaria la 
fase final de desplegament i entrega de l’aplicació), amb una gestió interna de la memòria per 
part del mateix llenguatge, i en general un llenguatge de programació més fàcil i assequible. Així 
doncs, degut a la previsió inicial que es va fer en quant a necessitats d’aprenentatge del protocol 
SNMP, així com de la necessitat de disposar d’un llenguatge a més alt nivell, es va optar per 
escollir el camí més segur i que oferia unes necessitats d’inversió en temps i esforços més 
realista, i es va escollir el llenguatge Java.


En un primer moment es va escollir l’IDE Eclipse com a eina per a desenvolupar el projecte, i 
continuem pensant que es tracta d’un gran entorn de desenvolupament per a Java. Malgrat això, 
van sorgir problemes en la instal·lació local del component Windows Builder que estaven 
endarrerint la implementació de la GUI. Amb l’objectiu de no perdre temps es va optar per canviar 
a Apache NetBeans, on les opcions de desenvolupament gràfic estan més integrades i no 
suposaven un entrebanc. Volem insistir en que no estem dient que Eclipse sigui una eina amb 
problemes amb l’entorn gràfic. El problema es va donar de forma local en el ordinador on 
s’estava duent a terme la implementació, i es va optar per canviar a NetBeans amb l’única 
intenció de no perdre més temps, no pas perquè no es pogués resoldre el problema a Eclipse. 
Qualsevol de les dues eines hagués servit per a dur a terme el TFG.


La versió de Java escollida en el projecte de NetBeans va ser la Java Development Kit 11 
(JDK11) la qual fa servir el Java Runtime Environment 8 (JRE8). És per aquest motiu que 
l’ordinador on s’executi l’aplicació d’aquest TFG ha de tenir JRE8 funcionant, tal com indiquem 
en el procés d’instal·lació.
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4.2. Requeriments previs  
Detallem a continuació alguns elements que esdevenen requeriments i consideracions prèvies per 
a la correcta execució d’aquest projecte. Ens referim a llibreries disponibles a la comunitat Open 
Source, components o utilitats que s’han fet servir per al desenvolupament de l’aplicació o la 
confecció del mapa gràfic.


4.2.1. Llibreries SNMP per a Java 
Donada la complexitat del protocol SNMP i en especial de la seva implementació des de zero, en 
aquest projecte hem optat per fer servir la llibreria SNMP per a Java més coneguda i estesa. Es 
tracta de SNMP4J (https://www.snmp4j.org/) , una llibreria Open Source que serveix per a 
implementar tant la part de SNMP Manager com la de SNMP Agent.


D’aquesta manera hem concentrat els esforços en desenvolupar les funcionalitats de l’aplicació 
com a SNMP manager (o client dels agents/dispositius SNMP) i no en la implementació del 
protocol SNMP en si mateixa. La llibreria SNMP4J ha estat incorporada al projecte de 
desenvolupament de l’aplicació.





Figura 4.1 -  Llibreria SNMP4J importada en el projecte 

4.2.2. Fitxers MIB i anàlisi de OIDs 
Com ja hem explicat anteriorment, cada fabricant de dispositius insereix un seguit de OIDs en els 
seus softwares/firmwares i sol proporcionar el corresponent fitxer MIB per a relacionar els 
identificadors dels OIDs amb referències que tinguin sentit per als humans. Existeixen alguns 
valors estandarditzats, i altres que són exclusivament proporcionats pels fabricants. 


En aquest projecte hem volgut dotar l’aplicació del major nombre possible de fitxers MIB i d’una 
llibreria que serveixi per a dotar-la d’unes funcions d’anàlisi (parse) dels OIDs. Per a aquesta 
finalitat hem optat per una llibreria estàndard i molt estesa entre les aplicacions SNMP  en Java 
anomenada Mibble (https://www.mibble.org/), que en complement amb la llibreria SNMP4J ens 
permet carregar un seguit de fitxers MIB i poder saber a què corresponen els OIDs que trobem en 
els dispositius SNMP. La llibreria Mibble ha estat incorporada al projecte de desenvolupament de 
l’aplicació. 
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Mibble és una llibreria Open Source sota llicència GNU GPL en el cas d’aplicacions no 
comercials. També disposa d’una llicència comercial si es vol fer servir en projectes lucratius.








Figura 4.2 -  Llibreries de Mibble importades en el projecte 

4.2.3. Generació del gràfic de xarxa 
Per a la creació de la imatge corresponent al mapa de xarxa farem servir el software de 
visualització gràfica Graphviz (https://www.graphviz.org/) el qual es distribueix amb llicència 
Open Source. Es tracta d’una aplicació que fa servir un llenguatge de text per a generar els 
gràfics. Això ens permet especificar fàcilment les connexions de la xarxa en un fitxer de text 
(*.dot) i generar el gràfic PNG a partir d’aquest fitxer.


La sintaxi bàsica del llenguatge DOT és la que a continuació mostrem. Per a més informació 
sobre el llenguatge DOT: https://graphviz.gitlab.io/_pages/doc/info/lang.html


graph : [ strict ] (graph | digraph) [ ID ] '{' stmt_list '}'
stmt_list : [ stmt [ ';' ] stmt_list ]

stmt : node_stmt
| edge_stmt
| attr_stmt
| ID '=' ID
| subgraph

attr_stmt : (graph | node | edge) attr_list
attr_list : '[' [ a_list ] ']' [ attr_list ]
a_list : ID '=' ID [ (';' | ',') ] [ a_list ]

edge_stmt : (node_id | subgraph) edgeRHS [ attr_list ]
edgeRHS : edgeop (node_id | subgraph) [ edgeRHS ]
node_stmt : node_id [ attr_list ]
node_id : ID [ port ]

port : ':' ID [ ':' compass_pt ]
| ':' compass_pt

subgraph : [ subgraph [ ID ] ] '{' stmt_list '}'
compass_pt : (n | ne | e | se | s | sw | w | nw | c | _)
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4.2.4. Llibreria de suport per a gestió de xarxa IP 
En la realització d’aquest projecte també s’ha fet servir la classe SubnetUtils de la llibreria 
Apache Commons Net (http://commons.apache.org/) per a la gestió de les dades de xarxa del 
hosts on s’executa l’aplicació.





Figura 4.3 -  Llibreria Apache Commons importada en el projecte 

4.3. Implementació de les classes 

Seguint el disseny de classes de l’apartat 3.1, el projecte consta de cinc classes el  
desenvolupament de les quals s’ha realitzat amb el IDE Apache NetBeans. Es pot veure a la 
figura l’arbre del projecte on s’han col·locat les classes en el paquet “common”, i les llibreries  de 
suport esmentades anteriorment en la secció “Libraries”.


En quant a nomenclatura, s’han utilitzat intencionadament noms 
en anglès en la major part del codi (variables, mètodes, classe, 
etc) Aquesta decisió, totalment intencionada, té com a finalitat 
mantenir una nomenclatura homogènia i coherent amb la resta 
de codi utilitzat de les llibreries SNMP4J, Mibble, etc. mantenint 
així un marc lingüístic únic que fa que el codi sigui més obert i 
entenedor per a que qualsevol persona el pugui consultar. Reforça 
aquesta decisió el fet que l’autor treballa professionalment en un 
entorn internacional on ha de fer servir nomenclatura anglesa en 
scripts i programes. Tot i així, els comentaris del codi, així com 
totes les sortides per pantalla (tant a l’aplicació com a la sortida 
estàndard) s’han fet en català amb la intenció d’ubicar el TFG en 
el marc universitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 
coherent amb aquest document de memòria del projecte.
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El punt on arrenca l’aplicació és la InterfícieGUI que genera la finestra basada en JFrame i que 
omple els diferents elements gràfics de la interfície i és l’encarregada de crear un SNMPManager 
per a la gestió dels dispositius de xarxa. Aquesta classe conté els mètodes per a cadascun dels 
botons de les accions principals. El disseny del formulari s’ha realitzat amb l’editor integrat de 
Apache Netbeans. Aquesta classe és la que, entre altres coses, crea el nou objecte 
SNMPManager i crida al mètode “start" de la classe SNMPManager per a posar-lo en marxa. El 

constructor de SNMPManger espera com a paràmetre la interfície de xarxa sobre la que ha de 
treballar l’aplicació. Aquesta interfície l’ha seleccionat l’usuari mitjançant el combobox:


private SNMPManager manager; 
… 
manager = new SNMPManager(); 
… 
manager.start((String)iFaceComboBox.getSelectedItem()); 

Un cop creat el SNMPmanager (instanciat amb el nom “manager”), la classe InterfaceGUI 

interacciona  amb ell cridant als seus mètodes (els de la classe SNMPManager) per a dur a terme 
les accions previstes.


La classe SNMPManager és l’encarregada de guardar la llista de dispositius, tant els que no són 
SNMP (dummyclients) com els que sí són SNMP (snmpclients). També guarda la llista d’interfícies 
de xarxa disponibles (interfaces). Per altra banda, també s’encarrega de carregar els fitxers MIB 
disponibles al directori de MIBS per tal de poder fer la conversió de OIDs a noms descriptius 
coneguts, mitjançant els mètodes loadMibs i populateMibs. Entre altres mètodes, destacar 
per exemple que el mètode createDotFile és l'encarregat de construir el fitxer .dot per a que 

el mètode generateImage pugui interpretar-lo i crear el mapa de la xarxa. Un altre mètode 
important en la implementació d'aquesta classe és el mètode start que és l’encarregat de 
realitzar la càrrega de MIBS pròpiament dita, establir la connexió UDP(161) per a poder “escoltar” 
les respostes dels possibles dispositius SNMP que contestin, crear l’objecte corresponent a la 
xarxa (SNMPNetwork), realitzar l’escanneig de la xarxa i guardar les dues llistes de dispositius 
(SNMP i no SNMP). A més, s’encarrega de demanar la informació disponible de tots els 
dispositius trobats, i per als dispositius que sí són SNMP també és l'encarregada de preguntar 
tots el OIDS disponibles. Aquesta classe sap si un dispositius és SNMP o no mitjançant el 
mètode pingSNMPDevice el qual envia una PDU de tipus GET mitjançant un paquet UPD al port 
161 del dispositiu. En cas que ho sigui, fa servir el mètode getALLSNMPOIDS per a obtenir un 

“snmpwalk” de tot els OIDS del dispositiu. 


Durant el desenvolupament d’aquesta classe va sorgir la dificultat de traduir els OIDs al seu  nom 
equivalent mitjançant l’ús dels MIBS. Com que les dades que proporciona un dispositiu SNMP 
depenen de la implementació del seu corresponent SNMP Agent que vulgui fer el fabricant, i per 
tant cada dispositiu pot mostrar OIDS diferents, es feia molt difícil implementar de manera 
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raonable una solució per a analitzar/traduir (parse en anglès) els OIDs de qualsevol dispositiu. La 
solució va venir amb la llibreria Mibble, mitjançant la qual es facilita enormement el procés gràcies 
a la possibilitat de carregar tot un seguit de MIBS proporcionats de forma que es pogués 
automatitzar la cerca dels OIDS en el MIBS i poder mostrar el nom de la variable.


Una de les tasques del SNMP Manager és la de crear un objecte per a la xarxa que s’ha de 
gestionar. El SNMP manager farà servir la classe SNMPNetwork per a obtenir les dades de la 
xarxa, i els dispositius que la conformen, ja siguin SNMP o noSNMP. Aquesta classe guarda les 
dades de xarxa que obté a partir del propi hosts on s'executa el programa. És capaç de guardar 
la IP, calcular automàticament quina és la màscara de xarxa, trobar el gateway, i relacionar IPs 
amb adreces MAC gràcies a la taula ARP del sistema (obtinguda a crides del sistema operatiu, 
tant en Linux com en Windows). Un cop la classe té les dades del propi host i de la xarxa, realitza 
una comprovació a totes les adreces del seu rang IP a la recerca de dispositius que contestin. 
Aquest mètode és diu checkAliveHosts fent servir el mètode “isReachable” de la classe 
InetAddress de java.net. 


La dificultat amb aquesta classe va ser esbrinar de forma eficient quina de les IPs assignades a 
aquella interfície és la que cal fer servir, i quina és la seva màscara de xarxa. Gràcies a la classe 
java.net.Inet4Address que hereta de la classe java.net.InetAddress, la classe 
j a v a . n e t . I n t e r f a c e A d d r e s s , a i x í c o m t a m b é g r à c i e s a l a c l a s s e 
org.apache.commons.net.util.SubnetUtils es va poder implementar una forma eficient 
de calcular i guardar aquests valors. En el següent fragment de codi podem veure com iterem per 
les IPs de la interfície, seleccionem només les que són del tipus IPv4 i obtenim els valors que 
busquem:


… 

for (InterfaceAddress addr : iface.getInterfaceAddresses()) { 

            if (addr.getAddress().getClass() == Inet4Address.class){ 

                netmask = addr.getNetworkPrefixLength(); 

                myip = addr.getAddress(); 

                ip = myip.getHostAddress(); 

                break; 

            } 

        } 

this.subnetinfo = new SubnetUtils(ip + "/" + netmask).getInfo(); 

      populateGateway(); 

També cal remarcar alguns aspectes del mètode checkAliveHosts que van significar dificultats 
considerables. En primer lloc, el mètode comprova una a una les IPs del seu rang amb 
isReachable, tal com hem comentat. A aquest mètode se li va reduir el timeout a 1000ms (1s) 
per a donar temps als dispositius a respondre en cas de latències a la xarxa.  Això provocava que 
la interfície quedés bloquejada completament durant el temps que triga l’escaneig, i això pot 
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durar minuts (1 segons per cada IP que es comprova i que no contesta, més el temps que triguin 
en contestar les que sí estan actives) Finalment es va optar per fer servir paral·lelisme en aquest 
procés:


… 

//Comprova totes les IPs de la xarxa 

ArrayList<String> allips = new 
ArrayList<>(Arrays.asList(subnetinfo.getAllAddresses()));  

//fa la comprovació en paral·lel 

allips.parallelStream().forEach((ip) -> { 

            try { 

                InetAddress addr = InetAddress.getByName(ip); 

   //timeout de 1 segon per a veure si respon la IP 

                if (addr.isReachable(1000 {                     

   result.add(ip); 

                } 

            } catch … 

Un cop el mètode checkAliveHost troba totes les IPs actives a la xarxa, necessitem la MAC 
address dels dispositius per anar perfilant la informació per a construir el mapa. Com que tenim 
dispositius que no són SNMP, cal que el mètode extregui les MAC address conegues de la taula 
ARP del host on s’executa l’aplicació (les crides a isReachable per a cada IP del rang ens 
asseguren valors recents d’aquesta taula) En alguns casos, en entorns amb diferents nivells de 
xarxa, és possible que diferents IPs tinguin la mateixa MAC address a la taula ARP, ja que això 
significa que el host veu la MAC del switch/router al que estan connectats (* veure apartat de 
millores a les Conclusions d’aquest document, on suggerim la implementació de la funcionalitat 
per a extreure la taula ARP dels switchos) Així doncs, cal que el mètode obtingui la taula ARP, i 
això també va suposar una dificultat addicional, ja que no es va trobar una solució acceptable 
implementada només en Java. Per a solucionar-ho es va decidir fer servir una crida a comandes 
del sistema. Tant en el cas de Linux com de Windows la comanda utilitzada és “arp -a”, tot i 
que el tractament de la sortida és diferent en els dos casos:


… 

proc = Runtime.getRuntime().exec("arp -a”); 

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getInputStream())); 

if (System.getProperty("os.name").contains("Windows")) { 

 while ((arpLine = br.readLine()) != null) { 

        if (arpLine.matches("(.*)-(.*)-(.*)-(.*)-(.*)-(.*)")) { 

               String delimitador = "[ ]+"; //El delimitador de camps és un espai 

                    String[] arpFields = arpLine.split(delimitador); 

                    //Guardem els valors IP i MAC a la taula ARP, substituint - per : 

                    taulaARP.put(arpFields[1], arpFields[2].replaceAll("-", ":")); 

                    } 

      } 
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} else {   //Per a Linux 

 while ((arpLine = br.readLine()) != null) { 

        //Per a cada linia de l'arp excloem les que no tenen MAC vàlida 

             // per a la resta guardem les dades  

        if (!arpLine.contains("<incomplete>")) { 

               String delimitador = "[ ]+"; //El delimitador de camps és un espai 

                    String[] arpFields = arpLine.split(delimitador); 

                    //Guardem els valors IP i MAC a la taula ARP 

                    taulaARP.put(arpFields[1].replaceAll("[()]", ""), arpFields[3]); 

             } 

 } 

… 

En aquest punt només falta aconseguir el Gateway, la qual cosa tampoc s’ha trobat una manera 
neta de fer-ho exclusivament en Java. Per tant, la classe SNMPNetwork conté el mètode 
populateGateway que també fa una crida a comandes del sistema per a poder extreure 
aquesta informació. En aquest cas la comanda és diferent per a Linux que per a Windows, i per 
tant també ho és el seu tractament:


… 

String cmd = "ip r"; //Per defecte suposem que estem a linux  

if (System.getProperty("os.name").contains("Windows")){ 

 cmd = "route print -4 0.0.0.0"; 

} 

proc = Runtime.getRuntime().exec(cmd); 

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getInputStream())); 

while ((gatewayLine = br.readLine()) != null) { 

 String delimitador = "[ ]+"; //El delimitador de camps és un espai 

 if (System.getProperty("os.name").contains("Windows")){ 

  if (gatewayLine.contains("0.0.0.0")) { 

               String[] gatewayFields = gatewayLine.split(delimitador); 

                    myGateway=gatewayFields[3]; 

                    break; //No cal seguir iterant si ja tenim el resultat 

             } 

      } 

       else{ 

    //Per a cada linia de l'ip r (linux) només ens interessa la que conté "default" 

            if (gatewayLine.contains("default")) { 

              String[] gatewayFields = gatewayLine.split(delimitador); 

                    //Guardem la IP del Gateway en un String 

                    myGateway=gatewayFields[2]; 

                    break; //No cal seguir iterant si ja tenim el resultat 

            } 

     } 

… 
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Per a representar els dispositius de xarxa tenim classe NetworkDevice que representa qualsevol 
dispositiu genèric de la xarxa. Aquesta classe és la més senzilla de totes les classes 
implementades en aquest TFG. Simplement guarda uns valors en variables de classe i té una 
serie de “getters” i “setters” associats als mateixos.  De cada dispositius, la classe guarda la IP, la 
MAC i el nom si és possible. La classe SNMPDevice, que hereta de NetworkDevice, és la classe 
que l’especialitza per a modelar els dispositius SNMP que es trobin a la xarxa. Aquesta classe, a 
més a més de la informació heretada des de NetworkDecive, també guarda el OIDS que obtingui 
dels dispositius, la comunitat SNMP (fixada a “public” en aquest TFG, però el codi està obert per 
a poder implementar canvis de la comunitat en futures versions), o la versió de SNMP (fixada a v.
2c en aquest TFG). Depenent de la informació que es pugui aconseguir dels dispositius SNMP es 
fa servir un dels tres constructors que s’han implementat (polimorfisme de classe)


4.4. Altres dificultats durant la implementació 

A banda de les dificultats en quant a mètodes relacionats amb la implementació de les classes, el 
problema que més temps ha requerit durant la implementació del codi ha estat la impossibilitat 
de treballar amb entorns de xarxa reals on implementar i provar el protocol SNMP en switchos 
i routers. No hem tingut accés a switchos Cisco (o similars) en els que poguéssim habilitar el 
SNMP i extreure la seva informació (taula ARP, ports, etc). Tampoc hem aconseguit que en 
l’entorn professional de l’autor es pogués facilitar la informació SNMP d’un switch real, degut a  
les comprensibles reticències de seguretat. La simulació de switchos amb Packet Tracer tampoc 
ens ha servit per no poder extreure els OIDS del switch de l’entorn de Packet Tracer. Finalment es 
va provar de crear a mà el fitxer pulblic.snmprec i simular-lo com a qualsevol altre dispositiu de la 
simulació amb Docker, però no es va aconseguir que el fitxer tingués el format correcte per a 
poder tractar les dades. Per tant, el desenvolupament s’ha realitzat en entorn domèstic, provant-
lo en tres domicilis diferents, però no s’ha pogut provar en entorns grans amb diferents nivells de 
xarxa. Queda pendent doncs com a següent pas en el desenvolupament d’aquesta aplicació 
poder aprofundir en el tractament de la informació SNMP dels elements de xarxa com switchos i 
routers, i com aquesta informació pot enriquir l’aplicació i el mapa generat.


Un altre dificultat ha estat com realitzar el mapa. En un primer moment es pretenia fer-lo de zero 
fent servir les classes estàndard de Java, però per qüestions de temps no era possible formar-se 
en temes de generació de gràfics en Java, i per tant es va optar per fer servir una eina 
complementària que pogués generar el diagrama/mapa a partir de la informació generada per 
l’aplicació. Va ser en aquest context que es va escollir GraphViz com a eina per a salvar les 
mancances en habilitats de generació de gràfics en Java. Creiem que el resultat ha estat òptim i 
ha facilitat molt poder-nos centrar en l’ús de la informació de la xarxa. 
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5. Manual d'instal·lació i d'usuari  
En aquesta secció podeu trobar les instruccions per a instal·lar i fer servir satisfactòriament 
l’aplicació producte d’aquest TFG. Primer caldrà satisfer alguns requeriments com ara tenir 
instal·lat GraphViz, o comprovar que es disposa del JRE 8 de Java en el sistema. Un cop 
satisfeta la instal·lació del producte, es detalla el manual d’ús de l'aplicació que es pot seguir pas 
a pas. 


5.1 Manual d'instal·lació 

5.1.1. Instal·lació de Graphviz en Linux (Debian) 
L’aplicació utilitza una eina de renderitzat de gràfics anomenada GraphViz. En aquesta secció 
mostrarem la instal·lació en un entorn Linux (Ubuntu/Debian) Per a altres plataformes els 
instal·ladors poden ser descarregats des del seu lloc web: https://www.graphviz.org/download/


# sudo apt-get install graphviz 
  

L’executable que hem de fer servir té el nom “dot”. Podem comprovar-ho:


# which dot 
/usr/bin/dot 
  

Exemple de fitxer DOT generat en aquest projecte. Podem veure les relacions entre les diferents 
IPs connectades al “_gateway”. Els dispositius que són SNMP tenen especificat un color diferent:


# cat mapa9503807814479477.dot 
graph { 
 graph[splines="true" overlap="false" nodesep=1] 
 node[style=filled, color=moccasin, fontname="Arial"] 
 "_gateway" [style=filled, color=green, fontname="Arial"] 
 "_gateway" -- "192.168.0.70" 
 "_gateway" -- "192.168.0.157" 
 "_gateway" -- "192.168.0.5" 
 "_gateway" -- "192.168.0.104" 
 "_gateway" -- "192.168.0.105" 
 "_gateway" -- "192.168.0.107" 
 "_gateway" -- "192.168.0.200" 
 "_gateway" -- "192.168.0.111" 
 "_gateway" -- "192.168.0.11" 
 "192.168.0.11" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "PCWindows002-BCN" 
 "PCWindows002-BCN" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "PCLinux002-BCN" 
 "PCLinux002-BCN" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "PCLinux003-BCN" 
 "PCLinux003-BCN" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "PCWindows001-BCN" 
 "PCWindows001-BCN" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "PCLinux001-BCN" 
 "PCLinux001-BCN" [color=lightskyblue] 
 "_gateway" -- "QNAP" 
 "QNAP" [color=lightskyblue] 
} 
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5.1.2. Comprovació de JRE (Java Runtime Environment) 
Per tal de poder executar el fitxer JAR que es proporciona amb aquest TFG, cal que el sistema 
(Linux o Windows) disposi d’un JRE vàlid instal·lat en el sistema. Es pot comprovar amb la 
següent comanda: 


# java -version 
java version "1.8.0_60" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27) 
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.60-b23, mixed mode) 
# 

En el següent enllaç al lloc web de Oracle es pot accedir als diferents instal·ladors del JRE 8:

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

5.1.3. Instal·lació i execució de l'aplicació proporcionada 
Amb l’entrega d’aquest TFG es proporciona el fitxer comprimit TFG-SNMPDiscover-dist.zip que 
conté tot el paquet de classes i llibreries necessàries per a la seva execució tant en Linux com 
en Windows. així com tots els MIBS que es proporcionen amb Mibble. Dins del fitxer comprimit 
es troba el fitxer TFG-SNMPDiscover.jar que és el fitxer que pot ser executat des de Java.


Figura 5.1 - Contingut del fitxer ZIP 

El directori “lib” conté les llibreries necessàries dels components explicats a la secció 
4.1.Requeriments previs. Cal que la variable CLASSPATH contingui aquest directori durant 
l’execució del JAR:

Figura 5.2 - Llibreries necessàries en el CLASSPATH 
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El fitxer zip proporcionat ha de ser descomprimit en un directori local per a poder executar el seu 
contingut. El procediment per a fer-ho tant en Linux com en Windows és molt similar. 


Linux 

En primer lloc crearem un directori un ubicar la instal·lació (per exemple, TFG-SNMPDiscover) i 
ens situarem en aquest nou directori. Un cop dins, descomprimirem el fitxer ZIP. En aquest 
exemple, el fitxer ZIP l’hem ubicat prèviament al directori de descàrregues (Downloads) de 
l’usuari:


# mkdir TFG-SNMPDiscover 

# cd TFG-SNMPDiscover/ 

# unzip ../Downloads/TFG-SNMPDiscover-dist.zip 

Un cop tenim els fitxers descomprimits en el directori, podem executar l’aplicació amb la següent 
instrucció:


# java -classpath ./lib -jar TFG-SNMPDiscover.jar 

Windows 

En el cas de fer-ho en una plataforma Windows, el procediment és molt similar. En aquest cas, 
podem descomprimir el fitxer fent servir l’entorn gràfic. Fem botó dret sobre el fitxer descarregat i 
seleccionem “Extract all…”. Tot seguit podem indicar en quin directori de destí ho volem:





Figura 5.3 - Extracció del contingut del ZIP en Windows 
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Podem comprovar que s’han descomprimit correctament els fitxers en el directori indicat:


Figura 5.4 - Fitxers de l’aplicació descomprimits 

Des de la línia de comandes del Windows (Windows 10 en aquest cas) podem ara accedir al 
directori on hem descomprimit els fitxers i executar al JAR. És important establir la variable 
d’entorn CLASSPATH per a que l’aplicació pugui fer servir les llibreries incloses:


Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1184] 
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

C:\Users>cd c:\TFG_SNMPDiscover 

c:\TFG_SNMPDiscover>set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\TFG_SNMPDiscover\lib 

c:\TFG_SNMPDiscover>java -jar TFG-SNMPDiscover.jar 
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5.1.4. Entorn de simulació SNMP amb contenidors Docker 
Degut a la naturalesa del protocol SNMP, la seva implementació en les xarxes de computadors és 
opcional i està subjecta a importants restriccions de seguretat per tal d’evitar accessos no 
desitjats que poden provocar la pèrdua de control sobre certs dispositius. És per aquest motiu 
que el protocol SNMP no es troba habilitat per defecte en les xarxes de computadors, i és 
una característica que els administradors de xarxa habiliten sota el seu criteri sovint en relació a 
productes de tercers per la gestió de xarxes.


Així doncs, per a la realització d’aquest projecte hem establert un entorn de simulació de 
dispositius SNMP que s’afegeix als dispositius que ja ha hi puguin existir a la xarxa. D’aquesta 
manera hem pogut simular PCs Windows, PCs Linux per a dur a terme les proves de l’aplicació, i 
simular així entorns heterogenis on pot haver dispositius SNMP i dispositius no-SNMP.


L’entorn de simulació de dispositius SNMP és basa en contenidors Docker en els quals s’executa 
l’eina de simulació de dispositius SNMP escrita en Python i proporcionada per SNMPLabs: 


- La imatge d’aquests contenidors Docker està disponible al repositori GitHub i va ser publicat 
per Mads Mætzke Tandrup (usuari tandrup) sota el projecte «docker-snmpsim» (https://
github.com/tandrup/docker-snmpsim) 


- Els contenidors es basen i executen el codi Python proporcionat per SNMPLabs (http://
snmplabs.com/snmpsim/) i que permet emular un dispositiu SNMP a la xarxa


- Cada contenidor corrent en el sistema de simulació necessita un directori on es guarda un 
fitxer de text amb el nom «public.snmprec», on public és la comunitat SNMP (per simplicitat 
s’ha mantingut aquesta comunitat en el projecte). Aquest fitxer conté els OIDs del dispositiu 
simulat:


# cat public.snmprec  
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|PC linux 
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.20408 
1.3.6.1.2.1.1.3.0|67|398079840 
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|SNMP Laboratories, info@snmplabs.com 
1.3.6.1.2.1.1.5.0|4|zeus.snmplabs.com 
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|Moscow, Russia 
1.3.6.1.2.1.1.7.0|2|72 
1.3.6.1.2.1.1.8.0|67|398079874 
1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1|6|1.3.6.1.4.1.20408.1.1 
1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1|4|New System Name 
1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1|67|16 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1|2|1 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2|2|2 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1|4|eth0 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2|4|eth1 
... 
.. 
. 
 (contingut retallat intencionadament) 
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Degut a les característiques associades al mateix entorn, recomanem que la implementació de 
l’entorn de simulació es realitzi en un entorn Linux. Concretament, a continuació es detalla el 
procés per a la implementació de l’entorn de simulació en una màquina Linux amb Ubuntu 
18.04.3 LTS. Per a usuaris avançats en entorns Linux, no hauria de ser massa complicat adaptar 
els següents passos a les seves respectives distribucions. Suposem que tenim un usuari «javi» ja 
donat d’alta en el sistema:


1.- Instal·lació de de Docker en Ubuntu:


# apt install docker.io 

2.- Afegim l’usuari al grup «docker» per a poder fer servir comandes docker amb l’usuari «javi»:


# gpasswd -a javi docker  

3.- Descarguem la imatge dels contendiros Docker snmpsim en local. Ho fem directament des 
d’una comanda Docker que accedeix directament al repositori d’imatges Docker 
hub.docker.com :


# docker pull tandrup/snmpsim  

4.- Per a cada dispositiu SNMP que volem simular cal crear un directori que contingui el fitxer 
public.snmprec. Suposem que hem creat un directori de simulació ~/TFG_snmpsim:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ ls -lrt 
total 16 
drwxrwxr-x 2 javi javi 4096 nov 23 11:04 PC_linux 
drwxrwxr-x 2 javi javi 4096 nov 23 11:18 PC_windows 

javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ ls -lrt PC_* 
PC_linux: 
total 4 
-rw-rw-r-- 1 javi javi 2779 nov 23 11:04 public.snmprec 

PC_windows: 
total 4 
-rw-rw-r-- 1 javi javi 2790 nov 23 11:18 public.snmprec 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ 

Podem veure com en l’exemple tenim dos dispositius, un PC Linux i un PC Windows, cadascun 
amb el seu corresponent fitxer public.snmprec. 


(NOTA: Amb l’entrega d’aquesta memòria i l’aplicació, també entreguem un zip que conté aquesta 
estructura de directoris i fitxers amb la simulació de cinc PCs, i uns scripts d’automatització 
explicats al final d’aquest apartat)
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5.- Per a cada directori existent en el directori de simulació (ex. TFG_snmpsim) cal fer les 
següents passes. Suposem que volem aixecar el contenidor Docker corresponent a un PC Linux 
amb adreça IP 192.168.0.20:


a - Definim unes variables d’entorn per a la IP i el nom del dispositiu SNMP simulat:


# export virtual_ip=192.168.0.20 
# export name=PC_linux 

b - Afegim una IP virtual en el sistema per a aquest dispositiu (eno1 és la interfície de xarxa del 
PC on estem executant la simulació):


# ip addr add $virtual_ip/24 dev eno1 

  

c - Arranquem el docker:


# docker run -d --name $name -p $virtual_ip:161:161/udp tandrup/snmpsim 

6.-  Per a apagar el contenidor corresponent a un determinat dispositiu SNMP simulat, 
executem la següent comanda (on $name representa el nom del dispositiu):


# docker stop $name 

7.- En cas de voler esborrar definitivament el contenidor que simula el dispositiu, cal esborrar el 
contenidor i la IP virtual que li havíem associat :


# docker rm -f $name  
# ip del $virtual_ip/24 dev eno1 

Cal fer aquestes passes per a cada dispositiu que es vulgui simular. Per tal de facilitar aquesta 
tasca, s’han creat uns scripts en Bash per a automatitzar el procés, tant d’arrencada com de 
parada. Aquests dos scripts llegeixen els directoris que hi hagi al directori de simulació i 
arrenquen o aturen la simulació. Per tant, només cal crear els corresponents directoris per a cada 
dispositiu amb el seu fitxer de OIDs (public.snmprec) i els script s’encarreguen d’aixecar o 
aturar la simulació.
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Script d’arrencada: start_simulation.sh 


#!/bin/bash 
nextip(){ 
    IP=$1 
    IP_HEX=$(printf '%.2X%.2X%.2X%.2X\n' `echo $IP | sed -e 's/\./ /g'`) 
    NEXT_IP_HEX=$(printf %.8X `echo $(( 0x$IP_HEX + 1 ))`) 
    NEXT_IP=$(printf '%d.%d.%d.%d\n' `echo $NEXT_IP_HEX | sed -r 's/(..)/
0x\1 /g'`) 
    echo "$NEXT_IP" 
} 

if [ "$#" -ne 2 ]; then 
 echo "Usage: $0 dir_with_config start_ip" 
  exit 1 
fi 

Directory_with_configs=$1 
Start_ip=$2 
Device='eno1' 
Netmask='24' 

for config in $(ls -d $Directory_with_configs/*); do 
        if [ -d $config ]; then 
  file=$(basename "$config") 
  sudo ip addr add $Start_ip/$Netmask dev $Device 
  docker run -v $config:/usr/local/snmpsim/data -d --name $file -p 
$Start_ip:161:161/udp tandrup/snmpsim 
            Start_ip=$(nextip $Start_ip) 
        fi 
done 

Script d’aturada: stop_simulation.sh 


#!/bin/bash  
if [ "$#" -ne 1 ]; then 
 echo "Usage: $0 dir_with_configs" 
 exit 1 
fi 

Directory_with_configs=$1 
Device='eno1' 
Netmask='24' 

for config in $(ls -d $Directory_with_configs/*); do 
        if [ -d $config ]; then 
  c_name=$(basename "$config") 
  ip_cont=$(docker inspect --format='{{range 
$conf:=.NetworkSettings.Ports}} {{(index $conf 0).HostIp}} {{end}}' 
$c_name| xargs) 
  docker stop $c_name 
  docker rm -f $c_name 
  sudo ip addr del $ip_cont/$Netmask dev $Device 
        fi 
done 
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Aquests dos scripts s’haurien de situar en el directori de simulació. En el següent exemple hem 
creat el directori de simulació TFG_snmpsim en el directori home de l’usuari “javi”. Dins hem 
situat dos dispositius (dos directoris amb el seu corresponent public.snmprec), juntament amb 
els scripts d’arranc i aturada:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ pwd 
/home/javi/TFG_snmpsim 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ ls -lrt 
total 16 
drwxrwxr-x 2 javi javi 4096 nov 23 11:04 PC_linux 
drwxrwxr-x 2 javi javi 4096 nov 23 11:18 PC_windows 
-rwxrwxrwx 1 javi javi  776 nov 23 11:42 start_simulation.sh 
-rwxrwxr-x 1 javi javi  536 nov 23 11:58 stop_simulation.sh 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ 

Per tal de facilitar la configuració d’aquest entorn de proves, proporcionem també un fitxer 
comprimit TFG_SNMPEntornSimulacio.zip que conté el directory TFG_snmpsim, amb la 
simulació SNMP de cinc PCs i els scripts d’automatització, i del qual mostrem aquí el seu 
contingut. :





Figura 5.5 - Contingut del zip de simulació SNMP proporcionat 
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Exemple d’ús de l’entorn de simulació SNMP: 
Ens situem en el directori que conté els dispositius a simular, i executem l’script d’arrencada 
passant com a paràmetres el directori actual ($(pwd)) i l’adreça IP de la xarxa a partir de la qual 
pot començar a assignar IPs als contenidors:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ ./start_simulation.sh $(pwd) 192.168.0.20 
RTNETLINK answers: File exists 
03d7847fda71406ddc608942b5a058a71bdb50411cddd891788b2d7a2ed84147 
RTNETLINK answers: File exists 
341eea5d81afcec7e27b450733bb92d4d38adec4069ce8c02e0f062b1044602d 

Comprovem que s’han arrencat els contenidors, un per a cada directori existent en la simulació, 
amb la comanda «docker ps»:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ docker ps 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             
STATUS              PORTS                       NAMES 
341eea5d81af        tandrup/snmpsim     "/bin/sh -c 'snmpsim…"   11 seconds ago      
Up 6 seconds        192.168.0.21:161->161/udp   PC_windows 
03d7847fda71        tandrup/snmpsim     "/bin/sh -c 'snmpsim…"   14 seconds ago      
Up 11 seconds       192.168.0.20:161->161/udp   PC_linux 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ 

Amb la comanda «snmpwalk» podem comprovar que efectivament els contenidors Docker estan 
simulant dispositius que responen a peticions SNMP:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ snmpwalk -v 2c -mALL -c public 192.168.0.20 
Bad operator (INTEGER): At line 73 in /usr/share/snmp/mibs/ietf/SNMPv2-PDU 
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: PC linux 
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.20408 
DISMAN-EXPRESSION-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (398079840) 46 days, 
1:46:38.40 
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: SNMP Laboratories, info@snmplabs.com 
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: zeus.snmplabs.com 
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Moscow, Russia 
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72 
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (398079874) 46 days, 1:46:38.74 
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.20408.1.1 
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: New System Name 
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (16) 0:00:00.16 
... 
.. 
. 

(contingut retallat intencionadament) 

Finalment, podem aturar la simulació amb l’script bash proporcionat:


javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ ./stop_simulation.sh $(pwd) 
PC_linux 
PC_linux 
PC_windows 
PC_windows 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$ docker ps 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             
STATUS              PORTS               NAMES 
javi@BACH:~/TFG_snmpsim$  
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5.2 Manual d'usuari 
Durant tot el disseny de la interfície gràfica s’ha treballat amb la premissa de fer-la el més intuïtiva 
possible. Les accions que es poden realitzar s’han col·locat en l’ordre lògic en què haurien 
d’executar-se i disposades a la part superior dreta de l’aplicació. Començant pel desplegable que 
permet seleccionar la interfície de xarxa sobre la que s’ha d’executar l’escaneig de la xarxa, i 
posteriorment els botons de les quatre accions principals. Es tracta d’un disseny principalment en 
finestra única que pot ser re-dimensionada. Les seves àrees principals són les següents:





Figura 5.6 - Distribució funcional de la GUI. Estat inicial. 
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Àrea principal d’informació - Aquí és on 
l’aplicació mostrarà tota la informació 
sob re e l s dispositius de la xarxa

Barra d’estat - Missatges de l’aplicació sobre les 
accions en curs i nombre de dispositius trobats

Accions - Àrea d’accions de l’aplicació

Llistat de dispositius - Mostra la llista 
de dispositius de xarxa trobats
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Les accions de l’usuari estan agrupades a la part superior dreta de la interfície gràfica. El primer 
que l’usuari ha de seleccionar mitjançant un menú desplegable és la interfície de xarxa que vols 
escanejar. Tot i que l’aplicació busca automàticament la configuració de xarxa del host i 
determina quina és la interfície que s’està fent servir per a la connexió a la xarxa, es pot donar el 
cas que hi hagi confusió amb altres interfícies de xarxa. Per exemple, en l’entorn de proves i 
simulació proposat amb Docker, la instal·lació d’aquest gestor de contenidors crea una nova 
interfície virtual anomenada “docker1” que l’aplicació pot confondre i realitzar un escaneig en una 
interfície que no és la que ens interessa (tot i que fer servir dockers, assignem una IP virtual als 
contenidors en el mateix rang de la interfície de la LAN) Per tant, el primer pas és seleccionar la 
interfície de xarxa a escanejar. En el cas de sistemes Linux, segurament serà “eno1” :


Figura 5.7 - Sel·lecció de la interfície de xarxa 

Un cop seleccionada la interfície de xarxa sobre la que l’aplicació ha de treballar, l’usuari pot 
trobar just a sota una secció amb quatre botons d’”Accions“ principals disposades en ordre 
d’execució. Un primer botó “Descobrir” permet realitzar el descobriment de dispositius a la 
xarxa. Aquesta acció ha de ser necessàriament executada abans que la generació del mapa i 
òbviament no pot guardar-se el mapa si no s’ha generat. Un cop ha finalitzat l’escaneig de la 
xarxa, els dispositius trobats apareixen en una llista de ”Dispositius Actius“a la part dreta, just 
per sota dels botons d’accions. L’usuari pot interaccionar amb aquesta llista fent click sobre 
qualsevol dispositiu trobat. Això fa que la informació trobada sobre aquest dispositiu es mostri a 
la part principal de la finestra a la part esquerra. En cas de dispositius SNMP podem veure els 
OIDs obtinguts traduïts automàticament amb els MIBS carregats per l’aplicació. En cas que no 
sigui un dispositiu SNMP es mostrarà el nom (en el cas que s’hagi pogut obtenir) la IP i la MAC. 
En la següent figura podem veure un dispositius SNMP seleccionat entre els dispositius actius, i 
com a l’àrea principal podem veure nom, IP, MAC i tots els OIDS que ha retornat aquest 
dispositiu. Entre altres podem veure el OID que guarda el nom, sysName==>PCLinux002BCN, 
o el sysUpTimeInstance==>46 days, 1:46:38.40 que ens indica el temps que ha estat en 
marxa aquest dispositiu. També podem veure la ubicació a sysLocation=>Barcelona, 
Catalunya o la descripció del sistema a sysDescr=>PC Linux. 
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Figura 5.8 - Llista i informació de dispositius SNMP. OIDs a l’àrea principal 

En tot moment podem veure els missatges de l’aplicació en una “Barra d’estat“ a la part inferior 
de la finestra. A més a més dels missatges, la barra ens mostra a la seva part dreta la quantitat de 
dispositius que s’han trobat a la xarxa. Un cop s’han descobert els dispositius de la xarxa, es pot 
generar el mapa fent click sobre el botó de “Mapa”. La primera vegada que s’executa l’aplicació 
ens demanarà que localitzem l’executable (binari) de l’aplicació que cal fer servir per a dibuixar el 
fitxer .dot . Aquest binari ens l’aporta la instal·lació de GraphViz tal com s’ha mostrat 
anteriorment. Aquesta elecció es guarda en un fitxer settings.ini i no cal tornar a especificar-lo. 





Figura 5.9 - Sel·lecció del binari/executable per a renderitzat del mapa 
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Informació SNMP - Es mostren els OIDs obtinguts del 

EXEMPLE - OIDs de SISTEMA  

Assenyalem alguns OIDs sota al 
node de “system” 1.3.6.1.2.1.1  

Podem veure informació del 
sistema com ara el nom, la 
descripció, la ubicació, el temps 
que porta en marxa, etc.
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Un cop s’ha seleccionat l’executable per a la generació del mapa (recordem que només cal fer 
aquesta selecció la primera vegada) aquest llegeix el fitxer “.dot” que l’aplicació construeix i es 
carrega a l’àrea principal d’informació el mapa png generat. En color taronja es mostra el 
Gateway detectat automàticament per l’aplicació, en groc es mostren els dispositius no-SNMP, i 
en blau els que sí són SNMP.


Figura 5.10 - Aplicació amb el mapa generat 

Cal observar també que allà on l’aplicació no pot resoldre el nom d’un determinat dispositiu, en 
mostrarà la IP en el mapa. Per exemple, per als dispositius que no són SNMP l’aplicació no pot 
resoldre el nom si no hi ha cap servei de resolució de noms a la xarxa, i per tant en mostra la IP. 
També pot passar que un dispositiu SNMP no proporcioni el seu nom, per exemple a la figura  
d’exemple anterior es pot observar que el node “192.168.0.11” és un node SNMP (blau) però no 
ha informat del seu nom en els OIDs que l’aplicació ha obtingut. Aquesta IP correspon a la 
interfície de xarxa secundària del dispositiu QNAP, un servidor NAS connectat a aquesta xarxa i 
que mostra informació SNMP independent en les seves dues interfícies de xarxa. 
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Els dispositius dels quals no es pot obtenir el nom es mostra com a “*desconegut*”, tal com es 
mostra a continuació:


Figura 5.11 - Nom “desconegut” del dispositiu 

Per a guardar el mapa podem fer cilck en “Guardar” que preguntarà a l’usuari l’ubicació on 
deixar el fitxer PNG (el mapa també queda guardat, juntament amb el fitxer .dot al directori 
temporal)


Figura 5.12 - Diàleg per a guardar el mapa en format PNG 

Finalment, el botó “Sortir” tanca l’aplicació i guarda el fitxer “settings.ini” amb la informació 
proporcionada sobre l’ubicació del binari de renderitzat del mapa:


#TFG Properties 

#Mon Dec 30 18:06:51 CET 2019 

dotExePath=/usr/bin/dot 

Figura 5.13 - Contingut del fitxer de configuració settings.ini 

 de 49 54



� TFG - Descobriment automàtic d’equips en xarxa basat en SNMP
� � Javier Aguilar Peña

6. Conclusions 
La realització d’aquest TFG tenia com a propòsit principal aprofundir en el coneixement del 
protocol SNMP i valorar la seves capacitats per a la gestió de xarxes de computadors. Es tracta 
d’un protocol que bàsicament només el veiem en funcionament en grans entorns empresarials, o 
en entorns molt tècnics, sovint sota aplicacions d’elevat cost i alta complexitat. El TFG ha servit 
per concloure el que ja sospitàvem, i és que el protocol SNMP és una eina molt potent 
actualment infrautilitzada fora dels entorns especialitzats (IT, grans empreses, etc).


Hem vist com aquest mateix projecte s'ha topat amb el fet que el protocol SNMP està 
desactivat per defecte en la major part de dispositius de xarxa, cosa que el fa invisible al ulls 
dels usuaris de forma general. Resulta curiós veure com els sistemes operatius més estesos 
(Windows, Mac OS X, i Linux) tenen implementades les capacitats per a fer servir SNMP, però 
aquestes venen desactivades per defecte donades les restriccions i amenaces de seguretat que 
comporta. També hem vist això mateix en dispositius NAS i altres elements de xarxa. És a dir, hi 
ha un element anomenat SNMP que està latent en els dispositius i que rarament es fa servir.


Creiem fermament que estem davant d’una heterogeneïtat i creixent complexitat de les xarxes 
de computadors que serà difícil de gestionar a tots els nivells (inclosos els nivells domèstics, 
docents, petites empreses, etc) sense la possibilitat de tenir informació dels dispositius de la 
xarxa, de forma eficaç i raonable. El protocol SNMP és l'eina que en els anys ’80 ja es va visionar 
com la solució per a dur a terme aquesta gestió. Desactivar-lo per prevenir atacs malintencionats 
només ens porta a inhibir-nos nosaltres mateixos d’un potencial tecnològic que ha estat aquí des 
de fa més de trenta anys. La solució a mig termini no hauria de ser desactivar el SNMP, sinó 
enfortir-lo, dotar-lo de les eines i la seguretat que siguin necessàries per a que el seu 
desplegament i ús sigui allò estàndard en les xarxes de computadors. Les aplicacions de xarxa 
haurien de poder consultar la informació (ja sigui pública o privada mitjançant mecanismes 
d’autenticació) dels altres dispositius de la xarxa. De fet, SNMPv3 resol gran part d'aquests 
problemes de seguretat establint mecanismes d’autenticació en comunitats SNMP. Tot i així, 
seguim sense veure el protocol SNMP en funcionament de forma habitual.


Aquest projecte va néixer en veure de primera mà com certs perfils del sistema educatiu públic (i 
segurament també de molts altres centres concertats i privats) el quals han de fer-se càrrec de la 
tecnologia dels centres docents, es troben amb la necessitat de conèixer i gestionar com és la 
xarxa que han heretat o que els hi han proporcionat. Aquest tipus d’entorns més modestos també 
estan experimentant una creixent complexitat i heterogeneïtat degut a dispositius mòbils, 
pissarres electròniques, projectors en xarxa, punts d’accés wifi, switchos, routers, etc. L’aplicació 
producte d’aquest TFG vol ser una llavor per a que es normalitzi la necessitat de “descobrir” la 
xarxa, i que existeixin eines de domini públic per a que persones no-tècniques puguin entendre i 
obtenir informació de la xarxa que gestionen, sense la necessitat d'inversions milionàries, ni 
paquets de software privatius i d'una complexitat elevada, i sense que hagin de ser experts.
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La nostra aplicació no és, evidentment, la primera que realitza un descobriment de la xarxa, ni 
que interacciona amb dispositius, ni que fa un mapa. Però creiem que al menys sí aporta una 
visió centrada en l’usuari no-tècnic, de forma que amb uns coneixements molt generals sobre 
xarxes pot interaccionar de forma intuïtiva amb la aplicació i obtenir informació de valor. En 
aquest punt en el que s'entrega l'aplicació per a la seva valoració, aquesta pot ser considerada 
com una llavor, un prototip a millorar i perfeccionar, i creiem que per això mateix compleix amb 
l’objectiu inicial de posar de manifest la necessitat de democratitzar i estandarditzar el protocol 
SNMP, i posar-lo al servei de tothom, siguin enginyers o no.


Millores a curt i mig termini (TO DO) 

Com hem dit, aquesta aplicació de descobriment de dispositius en xarxa és una llavor que vol 
créixer i dotar-se de més funcionalitats per al usuaris genèrics. A continuació en proposem 
algunes:


- L’aplicació mostra ara tota la informació que pot obtenir de forma pública d’un dispositiu. Una 
primera millora seria establir mecanismes de filtratge de la informació SNMP obtinguda, de 
forma que la sortida d'aquesta informació pugui ser adaptada a diferents nivells de 
coneixement tècnic per par de l’usuari. Hi haurà usuaris interessats només en conèixer el nom 
del dispositiu, i d’altres potser tindran la necessitat de conèixer quants KB ha transmès una 
determinada interfície de xarxa del dispositiu. Per tant, com que la conversió OIDS/MIBS està 
ja implementada, una primera aproximació podria ser permetre el filtratge de diferents 
branques de l’arbre MIB d’aquell dispositiu. 


- Com s’ha comentat, per problemes de temps i recursos en quant a l’accés de la informació 
proporcionada per switchos gestionables, no s'ha pogut implementar (ni tampoc simular 
satisfactòriament) l’obtenció de la taula ARP dels switchos que hi pugui haver a la xarxa. 
L’obtenció d'aquesta taula ARP és la que permetria fer el mapa de xarxa mostrant els diferents 
nivells de xarxa (accés, core, etc) ja que podríem saber a quin switch està connectat cada 
element de xarxa.


- Per la mateixa raó que el punt anterior, no s'ha pogut treballar la gestió dels ports individuals 
dels switchos de la xarxa. Això permetria que l’usuari pogués conèixer la informació d’un 
determinat port, com ara l’estat, les estadístiques de transmissió de dades, velocitat, etc. o fins 
i tot intervenir en el seu estat.


- Un cop implementats els dos punts anteriors, es podria dotar l’aplicació dels mecanismes 
necessaris per a extreure mesures de rendiment dels enllaços de la xarxa. Així, els usuaris 
podrien ser capaços de detectar colls d’ampolla, problemes físics dels enllaços, configuracions 
errònies, etc. o simplement tenir informació per a poder accelerar la resolució de les potencials 
incidències.


- També seria interessant dotar l’aplicació de la capacitat per a guardar l’estat actual de la 
xarxa i detectar-ne els canvis (equips apagats, afegits, retirats, etc) Tal com s'entrega 
l’aplicació en aquest TFG, l'aplicació permet guardar una imatge del mapa, però es podria fer 
que a més guardés la informació dels dispositius i pogués comparar-la amb estats futurs.
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7. Glossari 
ASN.1 - Abstract Syntax Notation One, notació sintàctica abstracta 1. Notació per a representar 
dades dels dispositius SNMP


Datagrama - Paquet de dades de la capa de transport


Docker - Software per a la gestió de contenidors


DOT (GraphViz) - Llenguatge per a modelar gràfics/diagrames


Gateway - Dispositiu de xarxa (router) que dona sortida a l'exterior d'una LAN


GNU - GNU's Not Unix" ("GNU no és Unix"), llicència oberta i lliure


GUI - Graphical User Interface, interfície gràfica de l'aplicació (usuari)


IoT - Internet of Things, multitud de dispositius de qualsevol mena connectats a Internet


IPv4 / IPv6 - Internet Protocol, adreça de la capa IP del protocol TCP/IP (versions 4 i 6)


JAR - Java Archive, fitxer comprimit Java que conté les classes


JDK - Java Development Kit, entorn per al desenvolupament de projectes Java


JRE - Java Runtime Environment, entorn d’execució de Java


MAC - Media Access Control, adreça hardware dels dispositius de xarxa


MIB - Management Information Base, arbre d’equivalencia d’OIDS amb noms de variable


NMS - Network Management System


OID - Object Identifier, identificador de les variables del SNMP


PDU - Protocol data unit, unitat de dades de protocol


RFC - Request for Comments, documents on s’expliquen els protocols i tecnologies d’internet


SNMP - Simple Network Management Protocol, protocol de gestió de xarxes


SNMP Agent - Software que comunica informació sobre el dispositiu de xarxa


SNMP Community - Cadena que identifica els dispositius que participen en un mateixa 
comunitat SNMP


SNMP Manager - Software per a monitoriztar elements de xarxa


UDP - User Datagram Protocol, protocol de transport de TCP/IP no orientat a connexió


UML - Unified Modeling Language, llenguatge utilitzat per al modelatge de classes i BBDD
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https://www.jitendrazaa.com/blog/java/snmp/create-snmp-client-in-java-using-snmp4j/
https://www.jitendrazaa.com/blog/java/snmp/create-snmp-client-in-java-using-snmp4j/
https://www.snmp4j.org/
https://www.mibble.org/
https://www.mibble.org/
https://www.graphviz.org/
https://commons.apache.org/proper/commons-net/
https://commons.apache.org/proper/commons-net/
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