Como instalar, configurar e pesquise defeitos?
SORVA o App da câmera de vídeo? s
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Introdução
Este documento descreve o app video do SORVO que permite uma câmera IP de transmitir e
para receber o vídeo a e de um dispositivo do cliente externo do SORVO como comunicações
unificadas de Cisco controle.

Pré-requisitos
Exigência
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

O VS 7.6 e mais atrasado, o app SIPVideo_SX_V4.4.cpk da câmera, câmera modela 6620,
6630, 3620, 3630, 6500PD, 7530PD, CUCM & telefone IP.
Conexão de hardware na câmera para conectar o mic externo e oradores externos.
CUCM, telefone IP

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada em VS 7.8 com versão a mais atrasada do firmware
2.8 da câmera
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 sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de todo o procedimento.

Procedimento para instalar o App da câmera
Passo 1: Início de uma sessão a VSOM.
Passo 2: Navegue ao App da configuração de sistema > da câmera.
Etapa 3. O clique adiciona dentro.

Etapa 4. Consulte o App de SIPVideo do PC local (por exemplo SIPVideo_SX_V4.4.cpk)

A câmera Apps está disponível em cisco.com. Clique sobre este link, selecione o modelo exigido
da câmera e selecione o tipo aplicativo e utilidades do software da câmera IP. Transfira o App
exigido.
(https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=282090226&flowid=50644)
Agora, a câmera Apps precisa de ser permitida no molde da câmera de ser controlado por VSOM
Etapa 5. Navegue às câmeras > ao molde > ao molde da câmera, segundo as indicações da
imagem:

Etapa 6. Selecione o App de SIPVideo.
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
Etapa 8. Navegue ao App da configuração de sistema > da câmera, selecione o App de SIPVideo
e clique-o instalam dentro.

Etapa 9. Verifique o app da câmera não instalado para alistar a câmera que não tem SIPVideo
APP.
Etapa 10. Selecione agora o modelo da câmera em que os APP precisam de ser instalados (as
câmeras múltiplas podem ser selecionadas) e clique na APROVAÇÃO., segundo as indicações
da imagem:

Agora VSOM empurra a configuração e os dados do App para a câmera. Apps é instalado na
câmera segundo a compatibilidade e a versão de firmware da câmera.
Isto termina a instalação da câmera Apps na câmera.

Configurar Cisco CUCM para o uso com o App do vídeo do
SORVO
Procedimento para configurar o App da câmera
Etapa 1. Início de uma sessão ao GUI da Web da câmera.
Etapa 2. Navegue para setup > instalação do gerenciador de aplicativo > do App.
Etapa 3. Selecione SIPVideo e clique-o configuram dentro, segundo as indicações da imagem:

Etapa 4. Incorpore valores apropriados à página de configuração do App de SIPVideo, segundo

as indicações da imagem:

Note: Na configuração acima, o App de SIPVideo é usado para fluir o áudio da câmera no
telefone IP ou vice-versa.
●

Modo do App – CUCM

●

Server do SORVO – Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT CUCM

Nome de usuário – Termine o nome de usuário e senha de CUCM, criado abaixo sob etapa
15.
Etapa 5. Início de uma sessão a CUCM.
●

Note: Adicionar uma câmera ao gerente das comunicações unificadas de Cisco permite
esse aplicativo apoiar a câmera. Quando você adiciona uma câmera, você adiciona o
dispositivo como um telefone. Você deve adicionar cada câmera que executará o app do
vídeo do SORVO.

Etapa 6. Navegue ao dispositivo > ao telefone, adicionar novo
Etapa 7. Do tipo de telefone, dispositivo seleto do SORVO da Terceiro-parte (avançado).

Etapa 8. A área da informação do dispositivo, incorpora o MAC address da câmera IP.

Etapa 9. Padrão seleto para o pool de dispositivos, dispositivo da terceira seleto do SORVO do
molde do botão Phone Button (avançado)

Etapa 10. No perfil comum do telefone, selecione o perfil comum do telefone do padrão

Etapa 11. Na informação específica do protocolo, dispositivo da terceira seleto do SORVO do
perfil de segurança do dispositivo avançado.

Etapa 12. Verifique o ponto da transmissão dos media exigido.

Etapa 13. Descanse todas as configurações padrão.

Etapa 14. Adicionando o utilizador final.
Note: Adicionando o utilizador final ao gerente das comunicações unificadas de Cisco e
associando e o utilizador final com uma câmera permite as câmeras que executam o app do
cliente do SORVO para se registrar com o gerente das comunicações unificadas de Cisco.
Cisco recomenda que você cria uns utilizador final e associado esse utilizador final com
cada câmera.

Etapa 15. Selecione o utilizador final do à do gerenciamento de usuário e adicionar novo.

Adicionar o usuário - identificação e senha (estes dados do usuário devem ser usados no App da
câmera)

Etapa 16. Adicionar o usuário - identificação, senha, sobrenome

Etapa 17. Na informação do dispositivo, clique na associação de dispositivos. Selecione a câmera
MAC & a salvaguarda selecionada/mude-os, a seguir o MAC address deve ser visualizável em
dispositivos controlados.

Etapa 18. Clique na salvaguarda.

Etapa 19. Navegue ao MAC address do telefone > da câmera do à do dispositivo.

Etapa 20. Na informação do dispositivo, proprietário e usuário seletos do clique.

Etapa 21. Na informação do dispositivo, usuário do proprietário do clique - identificação, USER
seleto - ID (criado de etapa 15)

Etapa 22. Salvar & aplique a configuração. (Restaurado a configuração, se for necessário)

Etapa 23. Câmera da repartição para inicializar outra vez o App da câmera para iniciar o SORVO
a CUCM.

Etapa 24. Discar 6005 do telefone IP, áudio/fluxo de vídeo começará da câmera A SORVER o
dispositivo final (o telefone IP)

Troubleshooting
Como exportar logs da câmera
Etapa 1. Início de uma sessão ao GUI da Web da câmera.

Etapa 2. Navegue para setup logs da câmera do à da manutenção do à da administração do à.
Clique logs da exportação.
Transferência ao PC local

Logs a consultar quando a câmera APP pesquisar defeitos
SIPVideo.log – Este log mostra o estado do arquivo de configuração de SIPVideo e o status de
atualização o mais atrasado do arquivo de configuração. Igualmente ajuda em rever o estado de
SIPDeamon de uma câmera.
Alerts.log – Isto registra todos os eventos na câmera, ele é útil debugar a edição passada que
está na referência aos eventos nos logs.
Appmgr.log – Este log tem todas as entradas e igualmente logs relativos app do estado do app
Appmgrtrace.log – Isto registra a informação sobre como os apps são controlados & informação
de licença.
SIPVideo_verbose.log – Quando o App da câmera é permitido com debugar deixa-o permitir o
registro, que faz com que o sistema redija informação APP-relacionada a um arquivo de registro.
O arquivo de registro é nomeado SIPVideo_verbose.log e armazenado no dobrador de /var/log na
câmera que IP este log dá um detalhe completo da transação de App da câmera, uma
comunicação entre CUCM a um app da câmera.

Pesquise defeitos etapas e comandos da câmera CLI
●

●

●

●

O arquivo de configuração da câmera APP está disponível em /usr /apps/appmgr
/appMgrConfig.xml. Este arquivo de configuração ajuda-o a compreender o que são os apps
controlados por uma câmera e o que VSOM está controlando estes APP.
SIPClient pode ser parado de e começado usar estes comandos:
/usr/apps/SIPVideo/stop.sh
/usr/apps/SIPVideo/start.sh
/usr/apps/SIPVideo/html/configparams.xml isto arquiva posses que a configuração running do
app da câmera escolhe executar.
/usr/apps/SIPVideo/config.info isto arquiva posses a versão dos apps ex. SIPVideo 1.0,

SIPVideo 2.8

