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Introdução

Este original descreve como instalar o certificado usando a função do proxy do Certificate
Authority (CAPF) para os valores-limite IX5000/IX5200 immersive do gerente das comunicações
unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento em funcionamento IX de sistemas (sistemas da Colaboração de Immersive)●

Conhecimento de CUCM (gerente das comunicações unificadas de Cisco)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes componentes:

IX5000/IX5200●

CUCM●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



Quando o sistema do Cisco TelePresence IX recebe um desafio de autenticação de um
autenticador, a unidade responde com o certificado instalado fabricação (MIC) ou localmente - o
certificado significativo (LSC).

Se o MIC e o LSC são instalados, o sistema usa o LSC para autenticar. Se o LSC não é
instalado, nessa unidade do Cisco TelePresence IX do caso usa o MIC, porque o MIC é
construído no sistema pelo fabricante.

A fim autenticar o sistema do Cisco TelePresence IX usando o LSC, você deve instalá-lo em seu
sistema manualmente usando a função do proxy do Certificate Authority (CAPF) no CM unificado.

Configurar

Esta seção fornece as etapas configurational necessários.

Etapa 1. Início de uma sessão à interface de administração CUCM.

Etapa 2. Adicionar o perfil de segurança ao sistema do Cisco TelePresence IX terminando as
próximas etapas:

Selecione o dispositivo > o telefone1.
Selecione Findto encontram o sistema existente do Cisco TelePresence IX que você quer
configurar

2.

Enrole para baixo a caixa específica da informação do protocolo e encontre a lista de drop-
down da segurança do dispositivo

3.

Na lista de drop-down do perfil de segurança do dispositivo, selecione o perfil de segurança
seguro

4.

Enrole para baixo a caixa da informação da função do proxy da autoridade de certificação
(CAPF) e mude estes ajustes

5.

 Para a operação do certificado seleta instale/elevação●

 Para o modo de autenticação selecione pelo string de autenticação●

Thisimage fornece um exemplo da caixa da informação da função do proxy da autoridade de
certificação (CAPF):

 6. Seleto gerencia a corda para gerar uma série exclusiva.



     Tome uma nota da corda que foi gerada, como você tem que usar esta corda mais.

Etapa 3. SelectSave e aplica então a configuração para salvar seus ajustes.

Etapa 4. Início de uma sessão à interface de administração IX5000/IX5200.

SelectConfiguration > gerente do Controle de chamadas1.
No campo do string de autenticação CAPF, incorpore o string de autenticação que foi
gerado de CUCM na etapa precedente

2.

SelectApply e as repartições IX5000/IX52003.
Thisimage fornece um exemplo do a relação do gerente do Controle de chamadas IX:

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Uma vez que o sistema IX5000/IX5200 é em serviço, e depois que processo com sucesso
terminado CAPF, log na interface de administração IX5000/IX5200.

Etapa 1. SelectConfiguration > Certificados

Etapa 2. O certificado CAPF é visto na lista do certificado com nome de arquivo capf0.pem

Esta imagem fornece um exemplo do a lista dos Certificados de um sistema IX5000/IX5200:



Troubleshooting

Esta seção fornece informações que você pode usar na solução de problemas de sua
configuração.

Se o processo CAPF é mal sucedido, o certificado CAPF não está visto na lista do certificado
(mostrada na imagem precedente). Use as próximas etapas para pesquisar defeitos tal
encenação: 

Etapa 1. Início de uma sessão ao comando line interface(cli) IX5000/IX5200. Execute a
Segurança do comando show que authstring.

Se este comando retorna a mesma corda que esteve gerada pelo CUCM mais cedo,
esta confirma que a autenticação esteve feita, porém o IX5000/IX5200 é incapaz de transferir o
certificado.

Etapa 2. Início de uma sessão à interface de administração IX5000/IX5200:

SelectConfiguration > gerente do Controle de chamadas1.
Selecione o certificate trust list da supressão do botão2.
Seleto aplique e as repartições IX5000/IX52003.

Thisimage fornece um exemplo do a relação do gerente do Controle de chamadas IX:



Se o o certificado CAPF não é visto ainda na lista do certificado, a seguir a fábrica restaurou o
dispositivo usando as etapas fornecidas em etapa 3.

Etapa 3. Início de uma sessão à interface de administração IX5000/IX5200:

Selecione o reinício/para restaurar > restauração da fábrica1.
Restauração de SelectFactory2.

Esta imagem fornece um exemplo de como executar a fábrica restaurada no sistema
IX5000/IX5200:

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html


IX5000 Series do Cisco TelePresence●

IX2000 Series do Cisco TelePresence●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ix5000/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ix5200/model.html
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