Monitorando a Temperatura do HD em Servidores Windows
INTRODUÇÃO:
Este é um assunto recorrente nas listas e fórum do Zabbix, como monitorar a temperatura dos discos em Servidores Windows? A solução abaixo não é definitiva e nem completa, pois monitora apenas os 2 primeiros
discos, mas é uma luz no fim do túnel.
E serve como parâmetro de referência, pois se temos a temperatura dos dois primeiros discos, podemos imaginar, que a menos que haja algum problema, os demais devem estar com a temperatura semelhante.
Pode ser usada para outros fins como detectar a falha de ar condicionado por exemplo, ou a queima de um cooler, fatores que fazem a temperatura do HD aumentar consideravelmente.

OBTENDO OS SOFTWARES NECESSÁRIOS:
Para a execução da leitura dos dados precisaremos de 2 softwares:
Disk Temp  Software Free mantido por through the SatSignal Yahoo Group e responsável por coletar as informação. Download
Head  utilitário GNU parte do projeto UnxUtils e responsável por extrair apenas a linha que contém a informação do HD que queremos realizar a leitura (head 1 para temperatura do primeiro HD, head 2 para
temperatura do segundo HD).

INSTALANDO OS SOFTWARES:
Descompactar os arquivos
Copiar os executáveis head.exe e DiskTemp.exe para um diretório qualquer, por questão de organização copiei para dentro do diretório padrão do Zabbix Agent (C:\Zabbix).

TESTANDO A LEITURA DOS VALORES:
Abra um prompt de comando:
Iniciar // Executar // cmd
Digite o seguinte comando:
C:\zabbix\DiskTemp.exe | C:\zabbix\head.exe 1
A resposta dever ser a temperatura do seu HD:
39

CONFIGURANDO O AGENTE:
Editar o arquivo zabbix_agentd.conf
Acrecescentar a seguinte linha ao final do arquivo:
UserParameter=hdtemp,C:\zabbix\DiskTemp.exe | C:\zabbix\head.exe 1
Salvar o arquivo
Reiniciar o agente

CRIANDO O ITEM NO ZABBIX SERVER
Menu: Configuration // Item: Items
Group: Templates // Host: Template_Windows // Clique em Create Item
Configure o template conforme a imagem abaixo:

EXEMPLO DE GRÁFICO:
Agora que o ítem já foi criado, podese facilmente criar um gráfico como este:
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