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ABSTRACT 
This paper presents a configuration tutorial about the Protocol 
Simple Network Management Protocol (SNMP) and reinforces 
the necessity for a safe implementation of it, to ensure the 
reliability of the network assets managed by SNMP. In the case of 
the article discussed below, the implementation will be 
demonstrated using Cisco routers, and software management 
CiscoWorks LAN Management System (LMS).   

RESUMO 
Este artigo apresenta um tutorial de configuração sobre o 
protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) e 
reforça a necessidade de uma implementação segura do mesmo, 
de forma a garantir a confiabilidade dos ativos de rede 
gerenciados pelo SNMP. No caso do artigo exposto abaixo, a 
implementação será demonstrada utilizado roteadores Cisco, além 
do software de gerência CiscoWorks LAN Management System 
(LMS). 

Categories and Subject Descriptors 
C.2.3 [Network Operations]: Network Management. 

General Terms 
Documentation and Verification. 

Keywords 
SNMP, LMS, CISCO 

1. INTRODUCTION 
Em observância a necessidade mercadológica de ter-se segurança 
da informação em toda e qualquer instância em que haja emprego 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC), abre-se um 
leque de necessidades em diversas áreas da computação no tange 
ao aumento da segurança e diminuição dos riscos aos sistemas de 
informações e infraestruturas de TIC existentes [7]. 

Neste contexto, incluem-se os equipamentos Cisco, utilizados e 
reconhecidos largamente na indústria por sua eficiência na 
infraestrutura das organizações, unindo-se assim à necessidade 
citada no parágrafo anterior, propõe-se neste, uma implementação 
segura do protocolo de gerência de redes (SNMP) nos 
equipamentos do fabricante supracitado. 

Este artigo aborda uma temática teórico-prática em torno da 
implementação segura do protocolo SNMP em uma infraestrutura 
de roteadores Cisco. Neste contexto, na Seção 2, apresenta-se a 

fundamentação teórica envolvida no processo; na Seção 3, 
aborda-se a demonstração prática propriamente dita; na Seção 4, 
conclui-se o artigo; tendo-se em seguida a presença das 
tradicionais referências bibliográficas. 

2. O SNMP: ESTADO DA ARTE 
Definido pela RFC 1098, a primeira versão do protocolo SNMP 
data de 1989. O protocolo SNMP utiliza como preceito básico os 
conceitos de “Agents” (Agentes) e “management stations” 
(Estações de Gerência). 

Os Agentes são os dispositivos que serão controlados pelas 
Estações de gerência. A estação de gerência irá se comunicar com 
os agentes através de pacotes SNMP do tipo “GET” para obter 
informações diversas sobre o agente e através de pacotes do tipo 
“SET” para alterar as configurações do agente. Já a comunicação 
feita pelo agente é realizada através de pacotes do tipo “TRAP”, 
para informar a estação de gerenciamento sobre eventos ocorridos 
no dispositivo [5]. 

Para identificar os diversos parâmetros que podem ser lidos ou 
alterados em um dispositivo qualquer, o SNMP usa o conceito de 
Management Information Base (MIB). A figura abaixo, retirada 
do website da Microsoft, exibe a estrutura das MIB do SNMP, 
incluindo também informações proprietárias dos produtos da 
Microsoft:  

 

Figura 1: Estrutura das MIB's SNMP [8]. 

Conforme observa-se na Figura 1, a partir de uma MIB padrão, 
cada fabricante pode adicionar ou alterar variáveis para que seja 
feito o controle de funções diversas.  Cabe ao administrador de 
redes, obter as informações dos MIB's específicos de cada produto 
junto ao fabricante do mesmo. 



Para que um agente seja controlado pela estação de gerência, é 
necessário que seja criado um parâmetro chamado “Comunidade 
SNMP” em ambos os hosts. A depender da situação, permissões 
de escrita (ReadWrite) ou leitura (ReadOnly) poderão ser 
concedidas. 

Um dos problemas causados pelo conceito de comunidades 
SNMP, é o fato de que a mesma é enviada pela rede em texto 
claro, tornando possível que um atacante tome posse dessa 
informação e consiga ver ou modificar (através dos comandos 
GET e SET) parâmetros de ativos da rede. Tal problema só foi 
solucionado com a implementação da versão 3 do protocolo, 
definido pela RFC 2570, datada de 1999. 

Na implementação do SNMPv3, usa-se o conceito de Grupos 
SNMP, Além da criação de usuários SNMP, atrelando aos 
usuários senhas de autenticação e criptografia. Vale salientar que 
apesar de tornar possível a utilização de autenticação e 
criptografia (Authpriv), a versão 3 do SNMP garante 
compatibilidade com produtos que não suportam criptografia 
(AuthNoPriv) ou que não suportam ambos (NoAuthNoPriv). 

3. SNMP NA PRÁTICA 
3.1 Cenário versus Topologia 
Na topologia desenhada para este artigo, demonstrar-se-á um 
cenário com ambas as implementações (v2c e v3) destacando a 
vulnerabilidade presente na primeira implementação do protocolo. 

 

 

Figura 2: Topologia do cenário. 

O cenário proposto conta com: Dois roteadores Cisco 3725 
usando versão do IOS C3725-ADVENTERPRISEK9-M 
12.4(15)T5. Além disso, usou-se um Servidor Windows Server 

2003 Standard Edition SP2 em Inglês, com o aplicativo 
CiscoWorks Lan Management System (LMS) versão 3.1, que 
efetua a gerencia de roteadores e switches Cisco através do 
protocolo SNMP. 

Cada Roteador será configurado com uma das versões do SNMP. 
Após efetuar a configuração do protocolo SNMP de cada um dos 
roteadores, serão realizadas capturas de tela para comprovar que 
durante a comunicação da versão 2c é possível coletar 
informações sigilosas do roteador. 

A mesma captura será realizada para o roteador configurado com 
a versão 3, e após análise dos pacotes, poderá ser comprovado que 
os mesmos são enviados criptografados, evitando que informações 
sigilosas sejam descobertas. 

Para realizar a emulação dos roteadores no cenário acima, foi 
utilizado o software GNS3 [6], já as capturas, foi utilizado o 
capturador de pacotes WireShark [10]. Abaixo, as configurações 
dos equipamentos: 

 

Figura 1: Configuração inicial Router_SNMPv2c 

É preciso salientar que, na configuração acima, são usados os 
nomes padrão de comunidade de leitura (Public) e escrita 
(Private) do protocolo SNMP. Num momento posterior, as 
comunidades serão modificadas para exemplificar a 
“vulnerabilidade” encontrada no protocolo SNMP. 

 

Figura 2: Configuração Router_SNMPv3 

Acima, verifica-se uma configuração simples do protocolo SNMP 
usando a versão 3. Nota-se que para uma configuração básica, 
precisa-se apenas das configurações de grupo SNMP e da 
configuração do Usuário SNMP, atrelando ao mesmo os 
parâmetros de autenticação (MD5 ou SHA-1, no caso da 
implementação em questão) e parâmetros de criptografia (DES, 
3DES ou AES128, 192, 256).  

3.2 Prática 
Lembrando novamente que é possível usar apenas autenticação, 
autenticação com criptografia ou não usar nenhum tipo de 
proteção (cenário não recomendável). Vale ressaltar que por 
questões de segurança, as informações de usuários SNMPv3 não 
ficam armazenadas na running-configuration. Para visualizar tais 
informações, é preciso usar o comando router#show snmp user. 

 

Figura 3: Captura Wireshark 1 

A seguir, demonstrar-se-á como é possível capturar informações 
sobre as comunidades SNMP através de uma simples captura de 
pacotes utilizando o software wireshark. Será iniciada uma sessão 
a partir do LMS, para que seja gerado tráfego SNMP. Após isso, 



com a ajuda do wireshark, iniciar-se-á simultaneamente a captura 
dos pacotes da transação, conforme mostrado abaixo: 

 

Figura 4: Captura Wireshark 2 

Pode-se observar na figura 6, uma simples configuração em um 
dos ativos de rede pode revelar as comunidades de leitura (public) 
e escrita (private) configuradas. A partir dessa informação, um 
atacante poderá alterar qualquer configuração de um dispositivo 
gerenciado através do SNMP, comprometendo completamente a 
rede local.  

Partindo do mesmo principio aplicado acima, foram alterados os 
nomes das comunidades de leitura e escrita do roteador utilizado 
SNMPv2c, apenas para  ilustrar que tal “vulnerabilidade” 
independe do nome de comunidade usado, por mais “forte” que 
seja. Seguem as capturas das configurações ... 

 

Figura 5: Configuração alternativa - Router_SNMPv2c 

... e demais capturas do tráfego dos pacotes SNMP: 

 

Figura 6: Captura Wireshark 3 (SNMP version-1) 

 

Figura 7: Captura Wireshark 4 (version v2c) 

Conforme observa-se nas novas capturas, as informações de 
comunidade são facilmente verificadas, independente da 
complexidade da mesma. 

Em seguida, realizar-se-á o mesmo procedimento descrito acima, 
entretanto, o processo será realizado com um roteador 
configurado para utilizar a versão 3 do protocolo SNMP. Abaixo, 
as capturas de pacote realizadas na transação do LMS e um 
roteador configurado com a versão 3 do SNMP: 

 

Figura 8: Captura Wireshark 5 (SNMP v3 criptografado) 

Através da captura acima, verifica-se a principal melhoria do 
SNMPv3: A criptografia dos dados enviados. Por utilizar o 
esquema de usuário mapeado a um grupo, além de informações de 
senha (tanto para autenticação, quanto para criptografia) é 
possível gerar, através de diversos protocolos de autenticação e 
criptografia tais como SHA-1 ou AES respectivamente. 

Deste modo com mensagens criptografadas, torna-se possível o 
gerenciamento de equipamentos através do protocolo SNMP de 
forma segura e confiável. Ao usar esta implementação do 
protocolo, o administrador impede que um atacante possa adquirir 
informações sigilosas dos ativos de rede administrados através de 
qualquer ferramenta de gerência que utilize o protocolo SNMP 
como padrão. 

4. CONCLUSÃO 
A partir de um cenário relativamente simples, foi possível 
evidenciar a importância da implementação segura do protocolo 
de gerenciamento SNMP, garantindo para o administrador de rede 
um ambiente seguro, facilmente gerenciável e estável. 

Em formato tutorial comparativo, demonstra-se como efetuar a 
criação de cenários e topologias com softwares de mercado e 
como efetuar as configurações do protocolo SNMP e como 
verificar a segurança em uma implementação SNMP em suas 
versões. 

Apesar de ter uma configuração que pode demandar um pouco 
mais de planejamento e considerações iniciais, a não utilização do 
SNMPv3 pode levar a consequências desastrosas: desde uma 
pequena alteração que pode passar desapercebida aos olhos do 
administrador de redes, até mesmo a parada completa da rede de 
produção, gerando prejuízos não só para o negócio, mas 
possivelmente para o administrador que negligenciou a 
possibilidade de uma opção segura de gerenciamento. 

Revela-se ainda a importância da implementação que, por vezes, 
pode-se passar despercebida pelo analista responsável na escolha 
da versão SNMP a ser implantada na empresa ou indústria 
requisitante, o que valora ainda mais iniciativas como a do 
presente artigo, que vislumbra ao estudante de sistemas de 
informação, ainda na sua graduação, tais informações que serão 
de grande valia num futuro profissional próximo, tanto aos que 
migrarem para área de infraestrutura / governança ou 
desenvolvimento. 
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