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Cisco IAC 4.0 Hoe te om SSL tussen
Procesorchestrator en Servicecatalogus te
configureren 
  
 
Het bereik van dit document is een eenvoudige controle bij het configureren van SSL op Cisco
Intelligent Automation for Cloud. Deze configuratie zal zelfondertekende certificaten gebruiken
maar kan worden gebruikt met certificaten van derden of Trusted Root. Dit is geen vervanging
voor SSL-documentatie in de IAC-documentatieportefeuille.
 

De Service Catalog server bestaat uit twee componenten die voor SSL zullen worden
geconfigureerd: Application Center en ServiceLink. Deze configuratie werd uitgevoerd op een
JBoss configuratie van twee servers maar zou ook moeten werken op een JBoss configuratie van
één server. Deze configuratie zal werken op een Windows- of Linux-servicecatalogus-server. De
stappen zullen de configuratie op een Windows-servicecatalogus weergeven maar kunnen worden
gebruikt op een Linux-servicecatalogus-server. In de stappen onder de variabele 
<JBOSS_RC_HOME> verwijst naar de JBoss home folder voor ApplicationCenter 
<JBOSS_SL_HOME> naar de JBoss home folder voor ServiceLink en <JAVA_HOME> verwijst
naar de Java home folder. 
Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:
 

SSL configureren op ApplicationCenter
SSL op ServiceLink configureren
  

SSL configureren op ApplicationCenter
 
Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:
 

Certificaat maken
Exportcertificaat
Invoercertificaat aan de JBoss trust store
Importeercertificaat in de Java-trust winkel
Het configuratiebestand voor standalone-full.xml bewerken
  

Certificaat maken
 
Het eerste wat je moet doen is een zelfgetekend certificaat maken.
 

Open een opdrachtmelding.

SSL op de Service Catalog server configureren●

SSL configureren op de procesorchestrator-server●

Procesorchestrator en servicecatalogus configureren om SSL met elkaar te gebruiken●

Configuratie van ApplicationCenter en ServiceLink om SSL te gebruiken om te communiceren
(optioneel)
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Wijzig directories in <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Maak een zelfondertekend certificaat door de opdracht <JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -
genkey -alias <requestcenter alias>-keylink RSA-keypass <keypass password>-storepass
<storepass password>-keystore.jks te uitvoeren  
 
Voor de configuratie is het gebruikte alias requestCenter en het wachtwoord voor de keypass
en storepass is de verandering van het defaultwachtwoord.  
 
OPMERKING: U wordt gevraagd informatie over dit certificaat in te voeren. De eerste
melding is Wat je voor- en achternaam is (ook de CN genoemd). Dit moet de host naam van
de machine of de localhost zijn. De rest van de informatie kan zijn wat je wilt.
  

Exportcertificaat
 
Het volgende is het exporteren van het certificaat naar een bestand.
 

Open een opdrachtmelding.
Wijzig directories in <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Exporteren het certificaat naar een bestand door de opdracht <JAVA_HOME>\jre\bin\keytool
-export -alias <requestcenter alias>-storepass <storepass password>-file <requestcenter
certificaatnaam>-keystore.jks uit te voeren  
 
Voor de configuratie is de gebruikte bestandsnaam ApplicationCenter.cer.
  

Invoercertificaat aan de JBoss trust store
 
Het volgende is het importeren van het certificaat in de JBoss trust store.
 

Open een opdrachtmelding.
Wijzig directories in <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Importeer het certificaat in de JBoss trust store door de opdracht 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -file
<requestcenter certificaatnaam> -keystore cacerts.jks -keypass <keypass password> -
storepass <storepass password>uit te voeren.
  

Importeercertificaat in de Java-trust winkel
 
Het volgende is om het certificaat te importeren in de Java Trust Store.
 

Open een opdrachtmelding.
Wijzig directories in <JAVA_HOME>\jre\lib\security.
Kopieer het certificaatbestand van <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration
into this directory.
Importeer het certificaat in de Java trust Store door de opdracht 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -bestand
<requestcenter certificaatnaam> -keystore-cacerts -keypass <keypass password> -storepass
<storepass password>uit te voeren.
  

Het configuratiebestand voor standalone-full.xml bewerken
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Het volgende om te doen is het configuratiebestand van standalone-full.xml te bewerken.
 

Open het bestand <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\standalone-
full.xml met een geschikte teksteditor.
Zoek naar <connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-
binding="http"/>en voeg daarna de volgende regels toe:  
 
<connector protocol="HTTP/1.1" name="https" scheme="https" socket-binding="https"
secure="True"> 
<ssl key-alias="<requestcenter alias>" password="change"-certificaat-key-
file="<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\keystore.jks"/> 
</aansluiting>  
 
OPMERKING: Wijzig <requestcenter alias> naar het alias ApplicationCenter dat u gebruikt
en <JBOSS_RC_HOME> naar de GCOoss home folder voor ApplicationCenter.
Save the bestand standalone-full.xml.
Start AanvraagCenter opnieuw.
  

SSL op ServiceLink configureren
 
Om SSL op ServiceLink te configureren herhaalt u de stappen in het gedeelte Configuration on
ApplicationCenter van het document, waarbij u de <JBOSS_SL_HOME>-map en de <servicelink
alias> gebruikt.
  
SSL configureren op de procesorchestrator-
server 
De Procesorchestrator-server is een Windows-server die IS gebruikt. Deze sectie bevat de
volgende onderwerpen:
 

Certificaat maken
Exportcertificaat
Bind certificaat om Orchestrator SSL-poort te verwerken
  

Certificaat maken
 
Het eerste wat je moet doen is een zelfgetekend certificaat maken.
 

Open IIS Manager.
Selecteer de server Procesorchestrator links in het venster.
Klik aan de rechterkant van het venster met de dubbelklik op Server-certificaten.
Klik aan de rechterkant van het venster Server Certificates op Certificaten maken.
Voer een vriendelijke naam voor het certificaat in en klik op OK.
  

Exportcertificaat
 

Klik met de rechtermuisknop nadat het certificaat is aangemaakt en selecteer Weergeven.
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Klik op het tabblad Details en klik op Naar bestand kopiëren
Klik in de wizard Certificaat exporteren op Volgende.
Selecteer "Nee, exporteer geen privé-toets" en klik op Volgende.
Selecteer Base-64 encodeerd x.509 (.CER) en klik op Volgende.
Typ een bestandsnaam en klik op Volgende.
Klik op Voltooien om het certificaatbestand op te slaan.
  

Bind certificaat om Orchestrator SSL-poort te verwerken
 

Open het certificaatbestand, klik op het tabblad Details en ga naar Thumbprint in het vak
Velduitlijning van het tabblad Details. Kopieer de waarde voor Hex voor Thumbprint - dit is de
waarde voor het knoeien met het certificaat.
Open een opdrachtmelding.
Start de opdracht "netsh http add slcert ipport=0.0.0.0:61526 certhash=<thumbprint> appid=
{1776a671-8e9c-45b0-8304-dec6f472131f}"  
 
De invoer=0.0.0.0:61526 is de IP Adres en SSL poort voor het Procesorchestrator. Het moet
0.0.0.0:61526 zijn.  
 
De certhash is de Thumbprint waarde die u in Stap 1 hebt gekopieerd.  
 
*OPMERKING: U moet de spaties in de Thumbprint waarde verwijderen. De appid is altijd
{1776a671-8e9c-45b0-8304-dec6f472131f}.
  

Procesorchestrator en servicecatalogus
configureren om SSL met elkaar te gebruiken 
Nu SSL op Service Catalog en Procesorchestrator is geconfigureerd moeten deze servers worden
geconfigureerd om met elkaar te communiceren via SSL. Om dat te doen moeten de servers
elkaar vertrouwen. Dit gebeurt door de bestanden met de servercertificaten in de Trust Store te
plaatsen. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:
 

De servicecataloguscertificaten aan de trustwinkel van het procesorchestrator toevoegen
De certificaten van de procesorchestrator aan de Service Catalog trust Store toevoegen
De procesorchestrator-server configureren om SSL te gebruiken
Configuratie van de Middelen van het AanvraagCenter om SSL te gebruiken
  

De servicecataloguscertificaten aan de trustwinkel van het
procesorchestrator toevoegen
 
De server Procent Orchestrator moet de certificaten van de server Service Catalog (zowel de
certificaten AanvraagCenter als ServiceLink) in zijn Vertrouwingswinkel hebben geïnstalleerd.
 

Kopieer de certificaatbestanden van Application Center en ServiceLink naar de server
Procesorchestrator.
Klik met de rechtermuisknop op het certificaatbestand en selecteer "Certificaat installeren".
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Klik in het Wizard Certificaat importeren op Volgende.
Selecteer "Plaats alle certificaten in de volgende winkel" en klik op Bladeren.
Selecteer "Trusted Root Certified Services" en klik op OK.
Klik op Volgende
Klik op Voltooien om de installatie van het certificaat te voltooien.
Er kan een foutmelding verschijnen in het certificaat waarin wordt beweerd dat het van de
"plaatselijke gastheer" is. Deze fout is oké. Klik op Ja om het certificaat te installeren.
Klik in het laatste venster op OK om het installatieproces te voltooien.

Herhaal stappen 2-9 om het ServiceLink-certificaat te installeren.
  

De certificaten van de procesorchestrator aan de Service Catalog
trust Store toevoegen
 
De Service Catalog server moet het certificaat van de Procesorchestrator server in zijn Trust Store
hebben geïnstalleerd.
 

Open een opdrachtmelding.
Wijzig directories in <JAVA_HOME>\jre\lib\security
Kopieer het certificaatbestand voor procesorchestrator naar de servicecatalogus in de
<JAVA_HOME>\jre\lib\security directory.
Importeer het certificaat in de Java-trustwinkel door de opdracht 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <Procesorchestrator alias>-
bestand <Procesorchestrator-certificaatnaam> -keystore-ackers -keypass <keypass
password>-storepass <storepass password>.
Start <Start> en ServiceLink> opnieuw.
  

De procesorchestrator-server configureren om SSL te gebruiken
 
De procesorchestrator-server moet worden geconfigureerd om SSL te gebruiken. De
servereigenschappen en verschillende doelstellingen moeten worden geconfigureerd om SSL te
gebruiken. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:
 

Verandert de servereigenschappen (omgevingseigenschappen)
De doelstellingen configureren
  

Verandert de servereigenschappen (omgevingseigenschappen)
 

Open en log in de procesorchestrator-console.
Selecteer in het menu Bestand de servereigenschappen (Environment Properties in IAC 4.0).
Selecteer het tabblad Web Service
Deselecteer "Enable non-Secure Web Service (HTTP)" en selecteer "Enable Secure Web
Service (HTTPS)". Mogelijk ziet u het volgende bericht:  
 
Voor het in staat stellen van Cisco Procesorchestrator Web Services op een beveiligde poort
(HTTPS) vereist extra handmatige configuratie. Raadpleeg de documentatie voor instructies.  
 
Klik op OK in dit bericht.
U kunt een HTTPS-poort selecteren, maar de standaard 61526 moet ok zijn.
Klik op "Web service verversen" en vervolgens op OK.
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De doelstellingen configureren
 
De doelen "Cisco Cloud Portal Integration API", "Cisco Cloud Portal Application Center API",
"Cisco Procesorchestrator Web Service" en "Cisco Service Portal Server" moeten allemaal
worden geconfigureerd om HTTPS en de SSL-poort te gebruiken.
 

Selecteer in het procesorchestrator-console, linksonder in het venster de optie Definities,
selecteer linksboven in het venster de doelwitten en dubbelklik op het doel "Cisco Cloud
Portal Integration API" in het venster.
Klik op het tabblad Connection om de basisURL te wijzigen:  
 
https://<cp hostname>:<ServiceLink SSL-poort>/IntegrationServer/services  
 
waar <cp hostname> het hostname of IP-adres van de Service Catalog Server is en
<ServiceLink SSL poort> de SSL-poort van ServiceLink. De standaardpoort is 6443.
Klik op OK om wijzigingen op te slaan.
Herhaal stap 2-3 voor de andere doelen met behulp van de volgende basisURL-informatie:  
 
Doel: Cisco Cloud Portal Application Center API 
Base-URL: https://<cp hostname>:<ApplicationCenter SSL-poort>/ApplicationCenter 
De standaardpoort op Application Center SSL is 8443  
 
Doel: Cisco Procesorchestrator-webservice 
Base-URL: https://<Procesorchestrator Hostname><Procesorchestrator SSL-poort>/WS/ 
De standaardpoort voor procesorchestrator SSL is 61526
De Cisco Service Portal server is een ander type doelbestand. Om dit doel te configureren
dubbelklikt u op het scherm.
Klik op het tabblad Connection om de poort van Service Link naar de poort van ServiceLink
SSL te wijzigen (de standaardinstelling is 6443), verander de poort van het aanvraagcentrum
naar de SSL-poort van het Application Center (de standaardinstelling is 8443). Selecteer ook
"Access Service Portal via Secure Socket Layer (SSL)" en ook "Ignore Secure Socket Layer
(SSL)". 
Klik op OK om wijzigingen op te slaan. Merk op dat dit doel de SSL-verbinding met de
Service Catalog server zal controleren. De Service Catalog server moet uitgevoerd worden
en SSL geconfigureerd zijn.
  

Configuratie van de Middelen van het AanvraagCenter om SSL te gebruiken
 
Nu dat Procesorchestrator is ingesteld, moeten de Reset-agents zijn ingesteld om SSL te
gebruiken.
 

Log in op de Service Catalog Web Console als beheerder.
Selecteer vanuit de aanvinding "Mijn werkruimte" en ga naar de "Configuratiescherm". Als
deze niet op "Mijn werkruimte" staat, klikt u op in "+" en voegt u deze toe.
Klik op Volgende stap om naar Stap 1 te gaan en selecteer "HTTP Agent Configuration
instellen"
Voer voor de "Procesorchestrator Web Service URL" in  
 
https://<Procesorchestrator Hostname><Procesorchestrator SSL-poort>  
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waar <Procesorchestrator> de hostnaam of IP-adres van de Procesorchestrator-server is en
<Procesorchestrator SSL-poort> de SSL-poort van Procesorchestrator is. De standaardpoort
is 61526.
Voer voor de Procesorchestrator een wachtwoord en een wachtwoord in in een
gebruikersnaam, wachtwoord en domein voor de gebruiker die verbinding zal maken met de
Procesorchestrator-server.
Voer voor de URL van de "Service Catalog Service Link" in  
 
https://<cp hostname>:<ServiceLink SSL-poort>/IntegrationServer  
 
waar <cp hostname> het hostname of IP-adres van de Service Catalog Server is en
<ServiceLink SSL poort> de SSL-poort van ServiceLink. De standaardpoort is 6443.
Klik op Bestellen indienen.
Sluit het antwoordvenster Inzenden.
Klik op "Alle andere agents starten" nadat de opdracht is voltooid. Als de agents al zijn
gestart, moeten ze worden gestopt en opnieuw worden gestart zodat de nieuwe configuratie
effect kan hebben.

Selecteer alle agents op pagina 1 en klik op "Stop Geselecteerd" 
Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.
Herhaal stappen 10-11 voor alle andere pagina's.
Terug naar pagina 1, selecteer alle agents en klik op "Start Geselecteerd"
Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.
Herhaal stappen 13-14 voor alle andere pagina's.
  

Configuratie van ApplicationCenter en
ServiceLink om SSL te gebruiken om te
communiceren (optioneel) 
De laatste stap is optioneel - het configureren van ApplicationCenter en ServiceLink naar gebruik
SSL om te communiceren.
 

Open op de Service Catalog server uw favoriete bestands editor.
Open het bestand
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\deployments\RequestCenter.war\WEB-INF-
classes\config\newscale.properties.
Zoeken naar isee.base.url=http://<cp hostname>:6080 waar <cp hostname> de hostnaam
van de Service Catalog Server is.
Verander de te gebruiken regel isee.base.url=https://<cp hostname>:6443. De poort 6443 is
de standaardpoort voor ServiceLink SSL. Als u een andere poort gebruikt, voer dan deze in
in in plaats van 6443.
Sla het bestand newscale.Properties op.
Start AanvraagCenter opnieuw.
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