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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag för Umeå Energi AB. Jag vill tacka samtliga på Umeå 
Energi för ett trevligt bemötande. Ett extra stort tack till Jens Einarsson och Joel Bergmark. Jens som 
gav gott bemötande och till stor hjälp att hitta ett uppdrag som passade. Joel som bistod med 
fantastiskt tekniskt stöd under hela uppdraget.  

 



Sammanfattning 
 
Umeå Energi AB vill kunna tillåta deras kunder att via SNMP övervaka den switchport de är anslutna 
till. Det finns vissa säkerhetsbrister i att låta kunder övervaka switchen direkt. Därför vill Umeå 
Energi undersöka ifall det finns någon mjukvara som kan köra en proxyserver som kunderna skall få 
övervaka sin switchport via. En potentiell mjukvara väljs ut baserat på de funktioner den erbjuder. 
Den skall kunna hantera alla versioner av SNMP, hantera både IPv4 och IPv6, kunna forwardera till 
flera olika enheter och baserat på ett par olika parametrar kunna filtrera vilken information på 
switchen som skall vara tillgängligt. En testmiljö bestående utav två fysiska switchar, en brandvägg 
och ett tre virtuella maskiner körandes linux sätts upp för testandet av proxyn. När proxyn är 
konfigurerad för att utföra filtering körs ett par tester som ger ett förväntat resultat. Den kan hantera 
att forwardera till flera olika övervakade enheter, hantera flera olika kunder och klara av filtrering 
däremellan. Filtrering både på community-name och IP-adress klaras av och via en whitelist kan 
information på switchar restrikteras.  

  

 



Abstract 
Umeå Energi AB want to allow their customers to via SNMP monitor the switchport which they are 
connected to. There are some security issues in letting the customers monitor the switch directly. 
Therefore Umeå Energi want to look in to possible softwares to potentially run as a proxyserver for 
SNMP traffic. The software need to be able to handle all SNMP version, both IPv4 and IPv6 och be 
able to filter what is possible to be monitored in the switch based on a few parameters. SNMP Proxy 
Forwarder looks like a possible software to run and is decided to be tested. A test environment  of two 
physical switches, one firewall and 3 virtual machines running Linux is set up. When the proxy is 
configured to perform the filtering a couple of tests is ran. The tests shows promising results as it 
show the proxy can handle filtering based on both IP-address and community-name. This filtering 
together with a whitelist of information to be access makes the proxy work as intended.   
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1. Inledning 
 
Umeå Energi har haft en vision att kunna låta deras kunder övervaka Umeå Energis switchport som 
dem är kopplade till och även att i framtiden kunna erbjuda nätverksstatistik på till exempel hur 
mycket bandbredd man faktiskt använder. 
 
Om en kund har övervakning på sin egen utrustning kan de lätt se ifall det är deras utrustning som 
felar ifall anslutning till internet tappas. Vad dem däremot inte kan är att se ifall det är i Umeå Energis 
nätverk som felet uppstått eller om det helt enkelt är länken mellan Umeå Energis switch och kundens 
egna switch som felet uppstått. Ifall det är fel på länken mellan Umeå Energi och kunden skulle en 
lösning så enkel som att byta kabeln kunna vara en lösning. Ifall kunden får ha övervakning på den 
port de är anslutna till kan man då eliminera den felkällan. Med hjälp av att kunden får övervaka den 
porten dem är anslutna till kan man i framtiden även ge dem möjlighet att se nätverksstatistik för hur 
mycket bandbredd som används och detta är i dagsläget inte erbjudet.  
 
Av olika skäl vill man inte låta kunden skicka direkta förfrågningar till en switch för att få reda på 
statusen på en port. När man tillåter direkta förfrågningar via SNMP till en switch kan man inte 
filtrera vad kunden får se och inte. Man kan inte heller filtrera hur många requests som får göras på ett 
smidigt sätt. Ett annat alternativ är att låta kunden ställa requests till Umeå Energis egna SNMP 
databas. Det är dock inte önskvärt att ge obehöriga direkt anslutning till serverar, man vill inte heller 
belasta servern mer än nödvändigt då den redan övervakar flera hundra enheter. En bra lösning skulle 
då vara att sätta upp en proxy som kunden får skicka requests till. I proxyn kan då filtrering för vad 
som kan nås göras. Man kan även förhindra att kunden överbelastar enheter i nätverket med 
förfrågningar. För att detta skall kunna genomföras ställs en del krav på mjukvaran som skall köras på 
proxyn. 
 
Kraven för att köra en proxy skulle vara: 

● Körs i Linux 
● Hanterar alla versioner utav SNMP 
● Hanterar IPv4 &IPv6 
● Kan forwardera till olika enheter. 
● Kan filtrera vilka OIDn som kan nås baserat på både IP adress och community string 
● Open Source 

  

 



2. Teori 
 
     2.1 Protokoll 
     2.1.1 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
Mauro D & Schmidt K (2005) skriver att grunden till SNMP är ett antal operationer som ger 
nätverksadministratörer möjligheten att ändra statusen på SNMP-baserade enheter. Till exempel kan 
man använda SNMP för att stänga ner ett interface på en routern eller kolla hastigheten vilket ett 
ethernet interface körs på. SNMP kan övervaka vilken temperatur en switch har och varna dig ifall 
den blir för varm.  
 
SNMP är ett protokoll som hjälper dig övervaka flera enheter i ett nätverk. SNMP kan användas för 
att från en enhet kunna monitorera alla enheter på ett nätverk. Enheter som man övervakar ifrån kallas 
för Manager. SNMP har ett par operationer som Managern kan använda för att be enheter inom 
nätverket om information om till exempel CPU temperatur, Disk usage eller ifall ett interface är uppe 
eller nere. Med hjälp av detta kan statusen på ett helt nätverk enkelt monitoreras från en enhet istället 
för att en nätverksadministratör manuellt skall kolla statusen på alla enheter. SNMP använder UDP 
som standard transportprotokoll. 
 
SNMP finns i tre olika versioner. SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3. SNMPv1 är den första versionen 
och säkerheten i denna består av community strings som är lösenord som skickas i klartext. SNMPv2 
är en nyare version men använder communities som lösenord på samma sätt som SNMPv1. SNMPv3 
är den senaste versionen utav SNMP. Till denna version gjordes stora framsteg i säkerheten. SNMPv3 
har stöd för stark autentisering och privata kommunikationer mellan enheter. Denna version har även 
stöd för olika säkerhetsnivåer. noAuthNoPriv vilket inte har någon säkerhet. AuthNoPriv som har 
autentisering men ingen integritet. Slutligen AuthPriv som har både autentisering och säkerhet.  
 
     2.1.2 SNMP MIB-Tree 
SNMP bygger på att hämta information från enheter i nätverket. All information som går att hämta 
från en enhet finns definierat i ett MIB-träd. I MIB-trädet finns all information som går att hämta från 
en enhet definierat i en trädlik hierarki. Figur 1 visar hur toppen utav MIB-trädet ser ut. 
  

 
Figur 1. Exempel på toppen utav ett MIB-träd 

 
Trädet bygger på en mängd Object Identifiers så kallade OIDn. Varje sak som går att monitorera hos 
en enhet har ett eget OID och plats i MIB-trädet. OIDn går att benämna på två olika sätt. Antingen 

 



med siffror separerade med punkter där varje siffra representerar en nod. Det andra sättet är med namn 
i vanlig text som är läsbart av en människa också separerat med punkter. 
 
     2.2 Proxy 
En proxy är vanligtvis en server som agerar mellanhand för förfrågningar som görs från klienter som 
vill nå resurser inom ett privat nätverk. En typisk proxy kan användas för att till exempel dölja 
IP-adresser ute på internet. När man försöker nå en hemsida skickas trafiken via en proxy som då 
ändrar ursprungs IP-adressen från en klient till IP-adressen satt på proxyn och på det sättet behåller 
klienten sin integritet ute på internet.  
 
I detta fall skall proxyn användas för att låta trafik från det publika nätverket nå resurser på det privata 
nätverket. Proxyn skall då samtidigt begränsa vilka som kan nå vilka resurser. 
 
     2.3 Mjukvara 
     2.3.1.1 SNMP Proxy Forwarder 
SNMP Proxy Forwarder är en mjukvara skapad av SNMP Laboratiores. Ilya Etingof är skaparen utav 
SNMP Proxy Forwarder och är även med i hobbygruppen som hjälps åt att skapa nya gratis mjukvaror 
för SNMP Laboratiers. Ilya Etingof skriver att den annars monolitiska SNMP proxyn är splittrad till 
två delar: server och klient. För SNMP kommandon används serversidan som agerar SNMP agent 
medans klient delen agerar SNMP manager. För notifikationer är server och klient -rollerna omvända. 
Server och klient -sidorna behåller konstant autentiserad och krypterad trafik med varandra till syfte 
att skicka SNMP meddelanden fram och tillbaka. 
 
Delningen av server och klient kan i rätt topologi användas till stor nytta. Till exempel genom att ha 
olika enheter för server och klient kan man skapa strikta filtreringar på server sidan utan att belasta 
hårdvaran som kör klienten och vise versa. 
 
SNMP Proxy Forwarder uppfyller alla de krav som ställs på mjukvaran. Den hanterar alla 
SNMP-versioner, Hanterar IPv4 såsom IPv6, körs i Linux men fungerar för både Windows och OS X 
upptill, kan forwardera trafik till flertalet olika enheter och kan begränsa vilka OIDn som är 
tillgängliga för olika enheter med hjälp av plugins. Denna mjukvaran är open source och skriven i 
Python. Det betyder att med rätt kunskap kan man skräddarsy och lägga till funktioner till mjukvaran 
efter sina behov ytterligare än vad som redan erbjuds.  
 
     2.3.1.2 Plugins 
SNMP Proxy Forwarder är en simpel proxy utan till exempel möjlighet att begränsa vilka OIDn som 
går att nå. Däremot finns ett par plugins som man kan aktivera och konfigurera efter behov. För de 
funktioner som vi önskar på proxyn krävs att vi aktiverar ett plugin som kallas OIDfilter. Med detta 
kan man med hjälp av en så kallad “white-list” ange vilka OIDn som skall tillåtas åtkomst till. 
 
  

 



     2.3.2 Net-SNMP Proxy Agent 
Net-SNMP Proxy Agent är en av de mjukvaror som såg ut att kunna erbjuda dem funktioner som 
krävdes. Denna proxytjänst kan hantera både IPv4 och IPv6, alla SNMP-versioner, den kan köras på 
linux och kan hantera filtrering. Den har en lättare konfiguration men inte samma möjligheter att 
skräddarsy den efter eget behov. Denna proxytjänst har dock inte samma möjlighet att lägga till lika 
många funktioner med hjälp av plugins. Detta begränsar vidareutvecklingen av proxyn. 
 
     2.3.3 MG-Soft 
MG-Soft var ytterligare en mjukvara som undersöktes. Den hanterar också IPv4 och IPv6, Alla SNMP 
versioner och forwardering till flera enheter. Denna proxytjänster erbjuder även ett GUI vilket ingen 
annan utav dem tjänster som undersöktes gjorde. MG-Soft inte hade var dock stöd för Linux. 
MG-Soft kan bara köras på Windows. 
 
 
 
 
  

 



3. Metod 
     3.1 Material 

● 2 Cisco Catalyst Switchar 
● 1 Brandvägg 
● 3 Virtuella Ubuntu server 16.04.10 
● 1 Windows laptop 

(Windows laptopen användes enbart för att ansluta till de virtuella maskinerna via Putty). 
 
     3.2 Topologi 
I Figur 2 är topologin som används för testandet. Längst ner är två Ubuntuservrar som agerar kunder. 
Dessa två är placerade på det publika nätverket. De är anslutna till Umeå Energis brandvägg. På andra 
sidan brandväggen är Umeå Energis privata nätverk. Brandväggen forwarderar all SNMP-trafik till 
proxyn. Proxyn konfigureras att forwardera SNMP-trafik till två olika switchar i nätverket. Dessa 
switchar representerar de switchar som kunder ansluter sig till i en aktiv miljö. 

 
Figur 2. Nätverkstopologi för testande av proxy 
 

     3.3 Utförande 
     3.3.1 Ubuntu 
Först installerades Ubuntu server 16.04.10 på tre virtuella maskiner. På två av dessa som agerar 
kunder gjordes enbart en grundinstallation av Ubuntu och openssh för att kunna ansluta med putty. 
Dessa två sitter inte på samma privata nätverk som switchar, brandvägg och proxy.  
 
Den tredje Ubuntu servern används som proxy server. På denna installerades också openssh samt att 
SNMP-mib-tree laddades ner. Denna servern är placerad mellan brandväggen och switcharna på det 
privata nätverket. 
 

 



     3.3.2 Proxy 
Denna mjukvaran krävde att en del program var förinstallerade.  
Nedan är en lista på de program som behövde installeras i förväg: 

● Snmpd 
● python 
● pycryptodomex 
● pysnmp 

Python är ett krav eftersom proxymjukvaran är byggd i python. 
 

SNMP Proxy forwarder installerades därefter genom att köra: 
$ pip install snmpfwd 
 
Med detta installerades både server och klient -sidan av proxyn. För att starta proxyn måste man köra 
både snmpfwd-client.py och snmpfwd-server.py. Dessa tillsammans med konfigurationsfiler ligger 
placerade i  /home/user/.local/bin/. Om proxyn nu startas kommer trafik som default forwarderas från 
klient till server -sídan av proxyn men endpoints för server och klient måste konfigureras för att 
proxyn skall ta emot paket. Grundkonfiguraionen av proxyn har dock inte funktionen att filtrera och 
begränsa vilka OIDn som går att komma åt och inte. I mappen /home/user/.local/snmpfwd/plugins 
ligger oidfilter.py som är filen för att starta filtrering av OID. 
 
     3.3.2.1 Proxyserver 
Proxyserver är den del av proxyn som agerar server och är ansluten mot brandväggen och tar emot 
SNMP-trafiken från kunden. Görs konfiguration för anslutningen mot kunden. I figur 3 visas 
konfiguration från servern. Den visar två olika profilkonfigurationer. Här anges vilket community 
name som är godkänt för de båda kunderna. Även vilken vilket security name som skall användas ifall 
man kör SNMPv3. Sercurity model anger vilken version av SNMP som körs och security-level vilken 
nivå av SNMPv3 autentisering. credential id är ett profilnamn som används senare för att 
sammanbinda funktioner med profil. 
 

 
Figur 3. Profilkonfigurationen för varje kund ansluten till servern 

 
 
 

 



I figur 4 konfigureras en matchning mot IP-adress för de olika kunderna anslutna samt ett ID för att 
sammankoppla matchningen med andra funktioner. 
 

 
Figur 4. Matchning av IP-adresser 
 

Överst i figur 5 anges vilken map plugins som skall användas ligger i. plugin-module anger vilket 
plugin som skall köras. Därefter anges plats och vilken konfigurationsfil för filtrering som skall 
användas av de två olika kunderna. 
 

 
Figur 5. Aktivering av plugin 

 
Figur 6 visar slutet på konfigurationen för servern. Här matchas de olika funktionerna som 
konfigurerats i figur 3-5 ihop och skapar två slutgiltiga grupper för de båda kunderna. 
 

 
Figur 6. Matchning av tidigare konfigurerade funktioner 
 

Den fullständiga konfigurationen finns i bilaga 1. 
 

   

 



     3.3.2.2 Proxyklient 
Proxyklient är den delen av proxyn som är ansluten mot switcharna som skall övervakas. Här 
konfigureras anslutningar till varje enhet som skall övervakas genom proxyn. I figur 7 konfigureras 
hur lång timeout varje SNMP-request har, angivet i 0.01 sekunder. Därefter hur många gånger man 
ska försöka skicka en request igen efter en time-out. community name angivet på klientsidan är vilket 
community name som skall anges när paketen forwarderas till switcharna. Detta måste vara samma 
som är konfigurerat på switcharna. I detta fall kör alla switchar med samma community name men det 
går att konfigurera olika för varje anslutning mot en switch. Security-name är vilket SNMPv3 
användarnamn som skall användas. Security-model anger vilken SNMP version som skall köras och 
slutligen anges vilken nivå av autentisering som används om man kör SNMPv3. 
 

 
Figur 7. Konfiguration för autentisering mot switch 

 
I figur 8 definieras två profiler, en för varje enhet som skall kunna nås via proxyn. Här anges 
IP-adressen till varje enhet och skapar ett peer-id för att binda ihop IP-adressen med andra funktioner 
senare i konfigurationen. 
 

 
Figur 8. Profil för varje enhet som skall kunna övervakas via proxyn 
 

Figur 9 visar nästa steg i konfigurationen. Här skapas en koppling mellan profiler i serversidan till 
profiler i klientsidan av proxyn. Här anger man det ID man skapade figur 6 för att koppla 
matchningen hos servern mot nya profiler hos klienten. I figur 10 tar man sedan dess matchningar och 
definierar vart dessa skall forwarderas. 
 

 
Figur 9. Kopplar serverns profil mot en ny profil på klienten 

 



 
Figur 10. Matchar konfigurerade regler med vilken switch trafiken skall skickas vidare till 
 

     3.3.2.3 OIDfilter 
OIDfiltreringen görs i en plugin. Detta plugin körs samtidigt som man startar servern då man anger 
mappen för pluginet i serverkonfigurationen. Filtreringen av vilka OIDn som är tillåtna att nås görs 
genom en “whitelist” detta innebär att istället för att nämna dem OIDn som skall blockeras så anger 
man vilka OIDn som tillåts. Figur 11 visar ett urklipp från OIDfilter.conf vilket är filen där de OIDn 
som tillåts är listade. Varje rad identifierar ett eller flera sammanhängande OIDn. Varje rad är delat i 
tre delar. Först är det första tillåtna OIDt för ett GETNEXT kommando. Därefter uppger man det 
första tillåtna OIDt (inkluderande). Sist är det sista tillåtna OIDt (inkluderande).  
 
I denna konfigurationen vill jag bara tillåta att man skall kunna se upp eller ner -statusen på ett 
interface samt en beskrivning på det interfacet. Första raden identifierar vilket interface man skall 
kunna se beskrivningen på. Den andra raden identifierar vilket interface man kan se statusen på.  
 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 är den gren i MIB-trädet där statusen på alla interface är listade. Till den här 
kunden vill mana bara tillåta övervakning på interface 5 och lägger därför på .5 i slutet utav OIDt.  
 

 
Figur 11. Visar whitelist för vilka OIDn som är tillåtna att nås  

 



4. Resultat 
 
När proxyn var färdigkonfigurerad i testmiljön visade testerna ett lovande resultat. Önskvärt var att 
kund 1 skall nå två olika OIDn på switchen med IP 192.168.1.100 men ingenting annat på varken den 
eller någon annan switch. Kund 2 skall kunna nå två andra OIDn på switchen med IP 192.168.1.101 
men ingenting annat.  
 
För att testa detta kunde vi köra tre olika SNMPGET requests från de båda kunderna. Vi har sedan 
tidigare kollat statusen på de portar som är tillgängliga att övervaka hos de båda switcharna. På switch 
192.168.1.100 är statusen på port 5 UP men port 7 Down. På switch 192.168.1.101 är statusen på port 
7 UP men port 5 Down. På detta sätt borde kund 1 få ett svar att port 5 är Down ifall dess request 
forwarderas till rätt switch och kund 2 borde få ett svar att portstatusen på port 7 är UP ifall dess 
request går till rätt switch. Om kund 1 skickar request på samma OID som kund två borde den bli 
nekad med svaret “No Such Instance currently exists at this OID” och lika så med kund 2. Däremot 
ifall någon av kunderna använder den andras community-name borde en timeout genereras.  
 
Kund 1: 
 
$ snmpget -v2c -c test175 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 

IfOperStatus.5 = INTEGER: up(1) 

 

$ snmpget -v2c -c test175 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 = No Such Instance currently exists at this OID 

 

$ snmpget -v2c -c test176 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 

Timeout: No Response from 213.79.163.67:2000 

 
 
Kund 2:  
 
$ snmpget -v2c -c test176 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 = No Such Instance currently exists at this OID 

 

$ snmpget -v2c -c test176 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 

IfOperStatus.7 = INTEGER: up(1) 

 

$ snmpget -v2c -c test175 213.79.163.67:2000 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 

Timeout: No Response from 213.79.163.67:2000 

 

Med dessa kommandon kan vi säkerställa att proxyn fungerar som förväntat. Kund 1s första 
kommando ger svar på operation status på port 5 vilket enligt tidigare iakttagelser skall vara UP. När 
samma kund sen försöker fråga efter en portstatus som inte är whitelistad för denne får den till svar 
“No Such Instance currently exists at this OID” vilket betyder att proxyn inte hittade någon matchning 
i whitelistan för denna kunden och detta OIDt och skickar därför tillbaka detta default meddelande. 
Det tredje kommandot som testades på kund 1 ser till så att det community-name som konfigurerades 
är det enda som går att använda. Kund 1 försöker här använda det community-name som är satt för 
kund 2 och blir då nekad av proxyn. Default här är då att en timeout genereras.  

 



Testerna för kund 2 går ut på att testa samma som kund 1. Först ser vi att kunden blir blockerad av 
proxyn när en request för ett OID som bara är tillåtet för kund 1 görs. Därefter ser vi att man får ett 
önskat svar när en request för ett Whitelistat OID görs. Svaret här visar att requesten från kund 2 
skickas till switch 192.168.1.101 eftersom statusen på port 7 är UP. Det sista kommandot säkerställer 
att kund 2 inte kan använda det community-name som är satt för kund 1. 
  

 



5. Diskussion 
Med denna proxymjukvara uppfylls alla krav som ställdes för att kunna erbjuda en liknande tjänst till 
kunder utan stora säkerhetsbrister. För att säkerställa att detta fungerar precis som önskat i aktiv miljö 
krävs att testning sker på fler enheter med fler antal kunder anslutna.  
 
Det krävs en hel del konfiguration för att skapa en ny anslutning för en kund. Detta kan bli en väldigt 
tidskrävande process ifall många efterfrågar denna tjänst. Ett sätt att vidareutveckla denna tjänsten är 
att skapa script som hämtar information som till exempel önskat community-name, IP-adresser, 
SNMP version och tillåtna OIDn från ett excel dokument. Scriptet kan sen utföra nödvändig 
konfiguration baserat på informationen hämtat från excel. Ifall script-baserad konfiguration inte är 
önskvärt kan det vara en bra lösning att skapa ett webbgränssnitt för att kunna göra ny konfiguration.  
 
Från början var det planerat att flera mjukvaror skulle kunna testas. Att sätta upp testmiljön visade sig 
ha fler problem än tänkt från början. Från start var det planerat att simulera hela testmiljön i GNS3 
men att importera virtuella maskiner i GNS3 gav väldigt stora problem och planen ändrades då. Efter 
testandet på den första mjukvaran var det inte mycket tid kvar och med tanke på att den hade alla de 
funktioner som efterfrågats och lite till så var vi nöjda med det resultatet. 
 
Denna proxyns funktion är att ge kunder möjlighet att övervaka den port dem är anslultna på. Det 
finns dock visioner i framtiden att vidareutveckla detta och låta kunder se nätverksstatistik på hur 
mycket bandbredd som faktiskt används både över en längre tidsperiod eller ifall det peakar vid en 
viss tidpunkt. Denna proxyn är en god start för att låta kunder göra den typen av övervakning på ett 
säkert sätt. I dagsläget skickas en request till switchen för varje request som kommer från kunden. En 
bra vidareutveckling är att sätta ett intervall som proxyn pollar switcharna på och därefter lägga 
statusen i cache och på det sättet så kan man inte överbelasta switcharna med för många requests från 
kunden.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1, Konfiguration för serversidan av proxyn. 
# 
# SNMP forwarder: Agent part configuration 
# 
config-version: 2 program-name: snmpfwd-server snmp-credentials-group { 
  snmp-transport-domain: 1.3.6.1.6.1.1.100 
  snmp-bind-address: 192.168.1.3:161 
  snmp-engine-id: 0x0102030405070809 
 
  test-user175 { 
    snmp-community-name: test175 
    snmp-security-name: test-user175 
    snmp-security-model: 2 
    snmp-security-level: 1 
    snmp-credentials-id: test175 
  } 
 
  test-user176 { 
    snmp-community-name: test176 
    snmp-security-name: test-user176 
    snmp-security-model: 2 
    snmp-security-level: 1 
    snmp-credentials-id: test176 
  } 
} 
 
context-group { 
  snmp-context-engine-id-pattern: .*? 
  snmp-context-name-pattern: .*? 
  snmp-context-id: any-context 
} 
 
content-group { 
  snmp-pdu-type-pattern: (GET|SET|GETNEXT|GETBULK) 
  snmp-pdu-oid-prefix-pattern-list: .*? 
  snmp-content-id: any-content 
} 
 
peers-group { 
  snmp-transport-domain: 1.3.6.1.6.1.1.100 
  snmp-bind-address-pattern-list: .*? 
 
  peer-one { 
    snmp-peer-address-pattern-list: ^80\.244\.65\.175:.*? 
    snmp-peer-id: 175 
  } 
 
  peer-two { 
    snmp-peer-address-pattern-list: ^80\.244\.65\.176:.*? 
    snmp-peer-id: 176 
  } 

 



} 
 
plugin-modules-path-list: /home/ueexjobo/.local/snmpfwd/plugins/ 
 
plugin-group { 
  plugin-module: oidfilter 
 
 
  permit-175 { 
    plugin-options: config=/home/ueexjobo/.local/snmpfwd/plugins/oidfilter.conf 
    plugin-id: permit-interface-175 
  } 
 
  permit-176 { 
    plugin-options: config=/home/ueexjobo/.local/snmpfwd/plugins/oidfilter2.conf 
    plugin-id: permit-interface-176 
  } 
} 
 
trunking-group { 
  trunk-bind-address: 127.0.0.1 
  trunk-peer-address: 127.0.0.1:30301 
  trunk-ping-period: 60 
  trunk-connection-mode: client 
  trunk-id: trunk-1 
} 
 
routing-map { 
  matching-snmp-context-id-list: any-context 
  matching-snmp-content-id-list: any-content 
 
  175-route { 
    matching-snmp-peer-id-list: 175 
    matching-snmp-credentials-id-list: test175 
    using-plugin-id-list: permit-interface-175 
    using-trunk-id-list: trunk-1 
  } 
 
  176-route { 
    matching-snmp-peer-id-list: 176 
    matching-snmp-credentials-id-list: test176 
    using-plugin-id-list: permit-interface-176 
    using-trunk-id-list: trunk-1 
  } 
} 
 
 
 
  

 



Bilaga 2, Konfiguration för klientsidan av Proxyn. 
# 
# SNMP forwarder: Manager part configuration 
# 
config-version: 2 program-name: snmpfwd-client peers-group { 
  snmp-engine-id: 0x0102030405070809 
  snmp-transport-domain: 1.3.6.1.6.1.1.1 
  snmp-bind-address: 0.0.0.0:0 
  snmp-peer-timeout: 100 
  snmp-peer-retries: 0 
  snmp-community-name: unrpa 
  snmp-security-name: public 
  snmp-security-model: 2 
  snmp-security-level: 1 
 
  switch-1 { 
    snmp-peer-address: 192.168.1.100 
    snmp-peer-id: sw-one 
  } 
 
  switch-2 { 
    snmp-peer-address: 192.168.1.101 
    snmp-peer-id: sw-two 
  } 
} 
 
trunking-group { 
  trunk-bind-address: 127.0.0.1:30301 
  trunk-ping-period: 60 
  trunk-connection-mode: server 
  trunk-id: <discover> 
} 
 
original-snmp-peer-info-group { 
  orig-snmp-bind-address-pattern: .*? 
  orig-snmp-context-name-pattern: .*? 
  orig-snmp-pdu-type-pattern: .*? 
  orig-snmp-oid-prefix-pattern: .*? 
  orig-snmp-engine-id-pattern: .*? 
  orig-snmp-context-engine-id-pattern: .*? 
  orig-snmp-transport-domain-pattern: .*? 
  orig-snmp-peer-address-pattern: .*? 
  orig-snmp-security-level-pattern: .*? 
  orig-snmp-security-name-pattern: .*? 
  orig-snmp-security-model-pattern: .*? 
  orig-snmp-peer-id: any-manager 
} 
 
server-classification-group { 
  server-snmp-credentials-id-pattern: .*? 
  server-snmp-context-id-pattern: .*? 
  server-snmp-content-id-pattern: .*? 
 
  peer-175 { 

 



    server-snmp-peer-id-pattern: 175 
    server-classification-id: peer-175 
  } 
 
  peer-176 { 
    server-snmp-peer-id-pattern: 176 
    server-classification-id: peer-176 
  } 
} 
 
routing-map { 
  matching-orig-snmp-peer-id-list: any-manager 
  matching-trunk-id-list: trunk-1 
 
  sw-one-route { 
    matching-server-classification-id-list: peer-175 
    using-snmp-peer-id-list: sw-one 
  } 
 
  sw-two-route { 
    matching-server-classification-id-list: peer-176 
    using-snmp-peer-id-list: sw-two 
  } 
} 
 
  

 



Bilaga 3, Konfiguration för första oidfiltreringen 
 
# 
# SNMP Proxy Forwarder: oidfilter plugin configuration 
# 
#Första sektion är hint för GETNEXT 
#Andra sektion är vilket det första tillåtna OID är (inkuluderat) 
#Tredje sektion är det sista tillåtna OID (inkluderat) 
 
# tillåt description på ett interface 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 
 
# tillåt up-status på ett interface 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 
 
Bilaga 4, Konfiguration för andra oidfiltreringen 
 
# 
# SNMP Proxy Forwarder: oidfilter plugin configuration 
# 
#Första sektion är hint för GETNEXT 
#Andra sektion är vilket det första tillåtna OID är (inkuluderat) 
#Tredje sektion är det sista tillåtna OID (inkluderat) 
 
# tillåt description på ett interface 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 
 
# tillåt up-status på ett interface 
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 
 
 
 
 
 
 
 

 


