Monitorando um Equipamento via Zabbix com Simple Check
INTRODUÇÃO:
Muitas vezes precisamos realizar a checagem de embarcados como catracas, nobreak, cameras de vigilância, paineis de senhas, etc, ou seja equipamentos que muitas vezes não vem com suporte a SNMP e não suportam a
instalação de um agente. Em outras situações precisamos monitorar se determinados serviços estão em execução, como SMTP, FTP, IMAP, POP3, SSH, HTTP, etc.
Para estes casos o Zabbix possibilita o uso de Simple Checks, checagens que não necessitam de SNMP e nem de agentes instalados, checagens que nos retornam "sim" ou "não", 0 ou 1.
Neste tutorial utilizei a distribuição CentOS, mas os procedimentos são genéricos, com exceção da instalação do fping.

PRÉ-REQUISITOS:
O único prérequisito necessário é a instalação do fping no Servidor Zabbix.

INSTALAÇÃO DO FPING:
# yum y install fping
Verifique se o fping possui permissão para o root e a flag SUID habilitada:
# ls las /usr/sbin/fping
24 rwsrxrx 1 root root 23468 Jul 30 2007 /usr/sbin/fping
Se for necessário alterar:
# chown root:root /usr/sbin/fping
# chmod a+s /usr/sbin/fping

TESTANDO O FUNCIONAMENTO DO COMANDO:
# /usr/sbin/fping IP
A resposta deve ser:
IP is alive

CONFIGURANDO O ZABBIX_SERVER.CONF:
# vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Descomente a linha abaixo:
FpingLocation=/usr/sbin/fping
Reinicie o processo do zabbix_server:
# ps aux | grep zabbix_server
# kill 15 PID do primeiro processo
# /etc/zabbix/zabbix_server

CONFIGURANDO O SIMPLE CHECK DE UM HOST:
Configuration // Hosts // Create Host
Name: Nome do Host
Groups: Grupo do Host
DNS name: Nome DNS
IP address: IP do Host
Connect to: IP address
Zabbix agent port: 0
Status: Monitored
Linked templates: Template_Standalone

Configuration // Hosts

Na linha do host catraca, clique em Graphs
Create Graph
Name: Ping
Items: Catraca: ICMP ping
Clique em Save

Monitoring // Graphs
Group: Grupo que o host faz parte
Host: Catraca
Graph: Ping

Exemplo de gráfico de Ping da catraca

CRIANDO O GRÁFICO PARA RESPOSTA DO PING EM MILISEGUNDOS:
Além de monitorar o estado da conexão é interessante também monitorar a resposta em milisegundos do ping, isto pode ser usado inclusive para monitorar a qualidade do sinal da sua rede sem fio ;)

CRIANDO UM ITEM PARA MONITORAR A RESPOSTA DO PING EM MILISEGUNDOS:
Configuration // Hosts
Na linha do host catraca, clique em Items
Clique no item Template_Standalone:ICMP ping
Clique em Clone
Faça as seguintes alterações:
Description: ICMP ping ms

Key: icmppingsec
Type of information: Numeric (float)
Marque a opção "Use custom multiplier" e preencha com valor "1000"
Clique em Save

Precisamos alterar o Custom multiplier para 1000 pois o fping responde em Milissegundos e o icmppingsec como o própio nome já diz responde em Segundos, por isso precisamos multiplicar por 1000, para recebermos o valor
correto nos gráficos.

CRIAR UM GRÁFICO COM O NOVO ITEM:
Configuration // Hosts

Na linha do host catraca, clique em Graphs
Create Graph
Name: Ping ms
Items: Catraca: ICMP ping ms
Clique em Save

Monitoring // Graphs
Group: Grupo que o host faz parte
Host: Catraca
Graph: Ping ms

Exemplo de gráfico de tempo de resposta em ms do ping da catraca.
Agradecimentos ao Redhate (Luiz Sales), que me deu a dica do fping e me disse que dava para pegar também o tempo de resposta.
O parâmetro icmppingsec foi encontrado no forum do Zabbix.
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