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Introdução

Este documento descreve as etapas que estão tomadas quando o cliente da opinião de VMware
no cliente 6215 da experiência da virtualização de Cisco (VXC-6215) não conecta ao servidor de
conexão da opinião de VMware (VC) devido ao defeito CSCuy03183.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

A administração VXC dos clientes que usam o gerente VXC (VXCM)●

Configuração VXC dos clientes que usam arquivos de configuração INI●

uso básico (opcional) do software do OpenSSL da aberta●

Componentes Utilizados

  

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Hardware: Cliente 6215 da experiência da virtualização de Cisco●

Software: A plataforma empacota 10.6 para o cliente 6215 da experiência da virtualização●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy03183


Informações de Apoio

A plataforma empacota 10.6 para o VXC-6215 contém a versão 3.1 do cliente da opinião de
VMware para Linux. Esta versão de cliente foi construída com as bibliotecas do OpenSSL 1.0.1h.
Contudo, o sistema operacional baixo do VXC-6215 usa a versão 0.9.8j do OpenSSL, faz com
que o cliente da vista seja incapaz de encontrar os certificados de CA confiados instalados por
VXCM.

Problema

O cliente da opinião de Vmware em VXC6215 não pode validar o certificado de servidor

Quando o cliente da opinião de VMware a conectar a um servidor de conexão da vista é usado, o
cliente mostra uma janela pop-up com a mensagem “não está conectado ao servidor de conexão.
O server forneceu um certificado inválido:  O Certificate Authority está inválido ou incorreto.” e
recusa conectar, segundo as indicações desta imagem.

Solução



Etapa 1. Obtenha o certificado de CA no formato do Privacy Enhanced Mail (PEM).

Peça seu Certificate Authority (CA) para fornecê-lo o certificado de CA (assim como
algum certificado de CA intermediário, se aplicável) no formato PEM, ou converta o certificado de
CA das distintas regras da codificação (DER) ao formato PEM você mesmo.

Por exemplo, isto pode ser feito com o uso de um comando (supor o nome de arquivo do seu
certificado DER-codificado é cacert.crt) em um sistema com OpenSSL instalado:

Repita, caso necessário para CA raiz e todos os CA intermediários no certificate chain.

Etapa 2. Coloque os Certificados PEM-formatados no servidor de repositório.

Copie os arquivos PEM ao diretório que guarda atualmente seus Certificados, em um padrão
setup isto é <yourpackagename> \ wlx \ certs de C:\inetpub\ftproot\Rapport\ no server VXCM.

Etapa 3. Configurar VXCM para enviar os certicicates PEM-formatados ao cliente.

No arquivo wlx.ini de seu pacote da plataforma (situado tipicamente no <yourpackagename> de
C:\inetpub\ftproot\Rapport\ \ wlx \ wlx.ini), substitua os nomes de arquivo dos Certificados no
Certsoptions aos nomes de arquivo dos arquivos PEM, por exemplo, substitua a linha:

com:

Etapa 4. Recarregue o cliente.

Quando o VXC-6215 é recarregado, causa transferir o arquivo actualizado wlx.ini de VXCM que
faz com por sua vez que o cliente transfira os certificados PEM-codificados.

Etapa 5. Confirme que o cliente da vista conecta agora com sucesso.
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Erro CSCuy03183●

Controlando dispositivos INI-baseados●

Guia de referência dos arquivos INI para a versão de firmware 10.6 do cliente 6215 da
experiência da virtualização de Cisco

●
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