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Introduction

Este documento descreve como corrigir erros de certificado no Clean Access Manager
(CAM)/Clean Access Server (CAS) com a versão 4.1.6.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do processo de atualização do Cisco Network
Admission Control (NAC) Appliance.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco NAC Appliance versão 4.1.6 com
CAM/CAS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Procedimento
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Esses erros de certificado estão em /perfigo/logs/perfigo-redirect.log0.log.0 ou
/perfigo/logs/perfigo-log0.log.0.

Aqui está um exemplo de erro de certificado:

SEVERE: RMISocketFactory:Creating RMI socket failed to host

        10.1.20.10:sun.security.validator.ValidatorException:

        Certificate chaining error

Aug 1, 2008 1:41:22 PM com.perfigo.wlan.web.admin.ConnectorClient connect

SEVERE: Communication Exception : java.rmi.ConnectIOException: Exception

        creating connection to: 10.1.20.10; nested exception is:

 javax.net.ssl.SSLHandshakeException:

        sun.security.validator.ValidatorException: Certificate chaining error

Esses erros são resultado dos aprimoramentos de segurança feitos na seção 4.1.6. Na seção
4.1.6, o CAS e o CAM atuam como cliente e servidor entre si e devem confiar um no outro. Cada
um exige certificados raiz e intermediários do outro. Por exemplo, se o CAS tiver um certificado
Verisign e o CAM tiver um certificado Perfigo (temporário), tanto o CAS como o CAM precisarão
da cadeia Verisign (raiz e produtos intermédios) e da raiz Perfigo.

Conclua estes passos para corrigir os erros de certificado:

Faça backup de todos os certificados instalados que não sejam certificados temporários.No
CAM, abra a interface da Web e vá para Administration > CCA Manager > SSL > X509
Certificate.

No CAS, vá diretamente para a interface da Web via https://<CAS IP>/admin e vá para
Administration > SSL > X509
Certificate.

1.



Escolha Exportar CSR/Chave privada/Certificado na lista suspensa Escolher uma
ação.Clique em Exportar, localizado ao lado de Certificado atualmente instalado, e salve
esse arquivo.Clique em Exportar, localizado ao lado de Chave privada instalada atualmente,
e salve esse arquivo.
Depois do backup, se o CAS e o CAM ainda não usarem certificados temporários, gere-
os.No CAM, abra a interface da Web e vá para Administration > CCA Manager > SSL >
X509 Certificate.No CAS, vá diretamente para a interface da Web via https://<CAS
IP>/admin e vá para Administration > SSL > X509 Certificate.Escolha Gerar certificado
temporário na lista suspensa.Preencha os campos listados e clique em Gerar.Observação:
isso não exige mais uma reinicialização para entrar em vigor.

2.

Remova todas as autoridades de certificado confiáveis do CAS e do CAM. Essa etapa
facilita o gerenciamento e a melhoria da segurança.No CAM, vá para Administration > CCA
Manager > SSL > Trusted Certificate Authority.No CAS, vá para Administration > SSL >
Trusted Certificate Authority.Crie um filtro para excluir o certificado
Perfigo.

3.



Escolha Distinguished Name (Nome distinto) na lista suspensa Add filter (Adicionar
filtro).



Escolha não contém na lista suspensa que aparece ao lado de Nome
distinto.



Digite Perfigo no campo de texto e clique em
Filtro.



Escolha 100 na lista suspensa ao lado do botão Excluir selecionados.Clique na caixa de
seleção abaixo da lista suspensa Excluir selecionados para selecionar todas as autoridades
de certificado (CAs) na lista.Clique em Excluir selecionados para excluir todas as CAs na
lista.Continue clicando na caixa e clique em Excluir selecionados até que todas as CAs
sejam excluídas.
Depois de remover todas as CAs, os certificados raiz e intermediário devem ser
importados.No CAM, vá para Administration > CCA Manager > SSL > Trusted Certificate
Authority.No CAS, vá para Administration > SSL > Trusted Certificate Authority.Clique em
Procurar e escolha o certificado raiz primeiro.Nota: O assunto e o emitente devem ser
definidos com o mesmo valor.Clique em Importar e a CA deverá aparecer na lista
abaixo.Execute o mesmo procedimento para todos os certificados intermediários.

4.

Instale os certificados CAS e CAM que você fez backup na primeira etapa.No CAM, abra a
interface da Web e vá para Administration > CCA Manager > SSL > X509 Certificate.No
CAS, vá diretamente para a interface da Web via https://<CAS IP>/admin e vá para
Administration > SSL > X509 Certificate.Escolha Importar certificado na lista
suspensa.Clique em Procurar e escolha o certificado salvo na etapa 1.Clique em
Carregar.Clique em Procurar novamente e escolha a chave privada que foi salva na etapa
1.Escolha Chave privada na lista suspensa Tipo de arquivo e clique em Carregar.Clique em
Verificar e instalar certificados carregados.Observação: esta mensagem de erro não pode
ser corrigida por estes procedimentos:
SEVERE: SSLFilter:access deniedCN=cas1.domain.com,

        OU=Information Technologies, O=Company, ST=State,

        C=US:Netscape cert type does not permit use for SSL client

Se os registros contiverem essa mensagem, você deverá entrar em contato com o provedor

5.



   

de certificados. O certificado deve ser reemitido com o campo Tipo de certificado Netscape
definido para o servidor SSL e o cliente SSL.
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