Usando Zabbix para Monitorar Clientes SNMPv3
INTRODUÇÃO:
Começo esse artigo partindo do princípio que:
Você já possui conhecimento sobre o SNMP;
O SNMPv3 já está configurado no host a ser monitorado;
Você conhece o suficiente de SNMPv3 para entender os comandos usados durante o artigo;
Você já tem uma experiência prévia de criação de itens no Zabbix.

OBJETIVO:
Demonstrar que o Zabbix pode ser usado para monitorar equipamento através do Protocolo SNMPv3.

NÍVEL DO TUTORIAL:
Avançado.

PRIMEIRO PASSO - TESTAR A LEITURA DOS PARÂMETRO PELO SERVIDOR ZABBIX:
Tráfego de Entrada da Interface 01:
# snmpget v 3 u USER_SNMP_HOST n "" l authNoPriv a MD5 A SENHA_USER_SNMP_HOST x DES IP_HOST ifInOctets.1
IFMIB::ifInOctets.1 = Counter32: 6074460
Tráfego de Saída da Interface 01:
# snmpget v 3 u USER_SNMP_HOST n "" l authNoPriv a MD5 A SENHA_USER_SNMP_HOST x DES IP_HOST ifOutOctets.1
IFMIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 6074460
Tempo que o host está ligado (Uptime):
# snmpget v 3 u USER_SNMP_HOST n "" l authNoPriv a MD5 A SENHA_USER_SNMP_HOST x DES IP_HOST sysUpTime.0
DISMANEVENTMIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (11778) 0:01:57.78

SEGUNDO PASSO - CRIAR O HOST NO ZABBIX:
Configuration // Hosts // Escolha o grupo e clique no botão "Create Host".

Alguns detalhes devem ser observados na figura abaixo:
Zabbix agent port: 161
Status: Not monitored

Observe também que não existem templates associados ao host, pois como podemos observar na janela de templates, não existe template para a versão 3 do protocolo SNMP.
O novo host aparece com status de "Not Monitored" e com todos os ícones apagados.

TERCEIRO PASSO - CRIAR O(S) ITEM(S) NO ZABBIX:
Mude a configuração de "Hosts" para "Items" e clique no botão "Create Item".

Para criar o item é preciso saber o SNMP OID do objeto que será monitorado, para isso utilzaremos o comando snmptranslate:
# snmptranslate On IR ifInOctets.1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
# snmptranslate On IR ifOutOctets.1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
# snmptranslate On IR sysUpTime.0
.1.3.6.1.2.1.1.3.0
Alguns detalhes devem ser observados na figura abaixo:
Type: SNMPv3 agent
SNMP OID: OID do objeto que será monitorado
SNMPv3 security name: USER_SNMP_HOST
SNMPv3 security level: O nível de segurança que estiver configurado no host
SNMPv3 auth passphrase: SENHA_USER_SNMP_HOST
SNMPv3 priv passphrase: Se estiver usando AuthPriv
SNMP port: 161
Key: O nome que você quiser dar para identificar este objeto.
Os demais parâmetros são os normais que variam de acordo com cada tipo de objeto que estamos monitorando.

Item Criado e funcional:

QUARTO PASSO - HABILITAR O HOST:
Mude a configuração de "Items" para "Hosts".
Selecione o Host, mude a opção de ação para "Active Selected" e clique no botão "Go".

Host monitorado usando SNMPv3

QUINTO PASSO - UTILIZAR O ITEM:

Agora que o item existe posso usálo como qualquer item dentro do Zabbix, podese gerar alertas, usar em triggers, criar gráficos, etc.

Gráfico gerado usando o item "uptime".
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