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Guia de Troubleshooting de Cisco WAAS para a
liberação 4.1.3 e mais atrasado 
Capítulo: Pesquisando defeitos o SSL AO
 
Este artigo descreve como pesquisar defeitos o SSL AO.
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O acelerador SSL (dentro 4.1.3 e mais atrasado disponíveis) aperfeiçoa o tráfego cifrado do
secure sockets layer (SSL) e do Transport Layer Security (TLS). O acelerador SSL fornece a
criptografia de tráfego e a descriptografia dentro de WAAS para permitir a otimização do tráfego
de ponta a ponta. O acelerador SSL igualmente fornece o Gerenciamento seguro dos Certificados
e das chaves da criptografia.
 
Em uma rede WAAS, o centro de dados WAE atua como um nó intermediário confiado para
pedidos SSL pelo cliente. A chave privada e o certificado de servidor são armazenados no centro
de dados WAE. O centro de dados WAE participa no aperto de mão SSL para derivar a chave de
sessão, que distribui firmemente a em-faixa ao ramo WAE, permitindo que o ramo WAE decifre o
tráfego do cliente, aperfeiçoe o, o reencrypt ele, e o envie sobre WAN ao centro de dados WAE.
O centro de dados WAE mantém uma sessão de SSL separada com o servidor de origem.
 
Os seguintes serviços são relevantes para a otimização SSL/TLS:
 

Serviço acelerado – Uma entidade de configuração que descreva as características da
aceleração a ser aplicadas para um servidor SSL ou um grupo de server. Especifica o
certificado e a chave privada a ser usados ao levantar como um intermediário confiado, as
cifras a ser usadas, versão de SSL reservou, e ao ajustes da verificação de certificado.
Serviço espreitando – Uma entidade de configuração que descreva as características da
aceleração a ser aplicadas para conexões SSL da em-faixa entre o ramo e o centro de dados
WAEs. Este serviço é usado transferindo a informação de chave de sessão do centro de
dados para ramificar WAEs para conexões SSL de aperfeiçoamento.
Serviço central Admin do gerente – Não usado diretamente pelo acelerador SSL, mas para
ser usado por um administrador para o gerenciamento de configuração de serviços
acelerados SSL. Igualmente usado para transferir arquivos pela rede os Certificados e as
chaves privadas a ser usados em serviços acelerados SSL.
Serviço da gerência central do gerente – Não usado diretamente pelo acelerador SSL, mas
usado para uma comunicação entre dispositivos do acelerador do aplicativo e o gerente
central. Este serviço é usado para o gerenciamento de configuração, fixa a recuperação da
chave de criptografia da loja, e as atualizações de status de dispositivo.
 

A loja segura do gerente central é essencial para o SSL AO de operar-se porque armazena fixa
chaves de criptografia para todo o WAEs. Depois que cada reload central do gerente, o
administrador precisa de reabrir a loja segura fornecendo a frase de passagem o comando open
da seguro-loja cms. Um WAE recupera automaticamente sua chave de criptografia segura da loja
do gerente central sempre que as repartições WAE, assim que nenhuma ação são exigidas no
WAE após um reload.
 
Se os clientes estão usando uma solução do proxy HTTP, a conexão inicial é segurada pelo
HTTP AO, que a reconhece como uma requisição de túnel SSL à porta 443. O HTTP AO procura
um serviço acelerado de harmonização SSL definido no centro de dados WAE e quando encontra
um fósforo, nas mãos fora da conexão ao SSL AO. Contudo, o tráfego que o HTTP AO entrega
fora ao SSL AO para um proxy HTTPS obtém relatado como parte das estatísticas do aplicativo
de web, não no aplicativo de SSL. Se o HTTP AO não encontra um fósforo, a conexão está
aperfeiçoada conforme a configuração das normas estática HTTPS (SSL).
 
O SSL AO pode usar certificados auto-assinados um pouco do que os certificados assinados CA,
que podem ser úteis em sistemas de distribuição do teste de conceito (POC) e em pesquisar
defeitos edições SSL. Usando certificados auto-assinados, você pode rapidamente distribuir um
sistema WAAS sem ter que importar os Certificados de servidor de origem, e você pode eliminar
Certificados como um origem potencial dos problemas. Você pode configurar um certificado auto-



assinado no gerente central ao criar um serviço acelerado SSL. Contudo, quando você usa um
certificado auto-assinado, o navegador cliente indicará uma alerta de segurança que o certificado
é não confiável (porque não é assinado por um CA conhecido). Para evitar este aviso da
Segurança, instale o certificado na loja das Autoridades de certificação de raiz confiável no
navegador cliente. (No internet explorer, no aviso da Segurança, o certificado da opinião do 
clique, então no clique do diálogo do certificado instala o certificado e termina o assistente da
importação do certificado.)
 
Configurar os serviços da gerência SSL é opcional, e permite que você mude a versão de SSL e
a lista da cifra usadas para comunicações centrais do gerente a WAEs e ao navegador (para o
acesso administrativo). Se você configura as cifras que não estão apoiadas por seu navegador,
você perderá a conexão ao gerente central. Neste caso, use o comando configuration cripto do
serviço da gerência SSL do CLI ajustar os ajustes do serviço da gerência SSL de volta ao padrão.
  
Pesquisando defeitos o SSL AO
 
Você pode verificar a configuração geral e o estado AO com o acelerador da mostra e mostrar
comandos license, como descrito no artigo da aceleração do aplicativo do Troubleshooting. A
licença da empresa é exigida para a operação do acelerador SSL.
 
Em seguida, verifique o estado que é específico ao SSL AO no centro de dados e no ramo WAEs
usando o comando SSL do acelerador da mostra, segundo as indicações de figura 1. Você quer
ver que o SSL AO está permitido, sendo executado, e registrado, e que o limite da conexão está
indicado. Se o estado da configuração é permitido mas o estado operacional é parada
programada, indica um problema licenciar. Se o estado operacional é desabilitado, pode ser
porque o WAE não pode recuperar as chaves SSL da loja segura do gerente central, qualquer um
porque a loja segura não está aberta ou o gerente central é inacessível. Use a informação e os 
comandos ping cms da mostra confirmar que o gerente central é alcançável.
 

Figura 1. que verifica o estado do acelerador SSL

Se você vê um estado operacional de Params criptos Gen, espere até que o estado se torne
sendo executado, que pode tomar alguns minutos que seguem uma repartição. Se você vê um
estado de recuperar chaves do CM para mais do que alguns minutos, poderia indicar que o
serviço CMS no gerente central não está sendo executado, que não há nenhuma conectividade
de rede ao gerente central, que as versões WAAS no WAE e no gerente central são
incompatíveis, ou que a loja segura do gerente central não está aberta.
 
Você pode verificar que a loja segura do gerente central está inicializada e abri-lo usando o
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comando da seguro-loja cms da mostra como segue:
 
 
cm# show cms secure-store 

secure-store is initialized and open.
 
Se a loja segura não é inicializada nem abre, você verá alarmes críticos tais como o
mstore_key_failure e a seguro-loja. Você pode abrir a loja segura com o comando open da
seguro-loja cms ou do gerente central, escolhe Admin > fixa a loja.
 
Dica: Documente a senha segura da loja para evitar ter que restaurar a loja segura se você
esquece a senha.
 
Se há um problema com a criptografia do disco em um WAE, aquele pode igualmente impedir que
o SSL AO se opere. Use o comando show disk details verificar que a criptografia do disco está
permitida e verifique se as separações do ÍNDICE e do SPOOL são montadas. Se estas
separações são montadas, indica que as chaves de criptografia do disco estiveram recuperadas
com sucesso do gerente central e os dados criptografados podem ser redigidos e lido dos discos.
Se o comando show disk details mostra o “sistema está inicializando,” que indica que as chaves
de criptografia não estiveram recuperadas ainda do gerente central e os discos não estiveram
montados ainda. O WAE não proporcionará serviços da aceleração neste estado. Se o WAE é
incapaz de recuperar chaves de criptografia do disco do gerente central, levantará um alarme.
 
Você pode verificar que o serviço acelerado SSL está configurado e seu estado “está permitido”
no centro de dados WAE (no gerente central, escolha o dispositivo, a seguir o escolha 
configuram > aceleração > serviços acelerados SSL). Um serviço acelerado configurado e
permitido pode ser tornado inativo pelo acelerador SSL devido às seguintes circunstâncias:
 

O certificado configurado no serviço acelerado suprimido do WAE. Use o comando show
running-config determinar o certificado que está sendo usado no serviço acelerado, a seguir
use os Certificados criptos da mostra e mostre a detalhes certificados criptos comandos
confirmar que o certificado esta presente a loja segura. Se o certificado falta, reimport o
certificado.
O certificado do serviço acelerado expirou. Use os Certificados criptos da mostra e mostre a
detalhes certificados criptos comandos verificar a data de expiração do certificado.
O certificado do serviço acelerado tem uma data válida que começa no futuro. Use os 
Certificados criptos da mostra e mostre a detalhes certificados criptos comandos e verifique a
seção da validez da saída do comando. Também, assegure-se de que o pulso de disparo e a
informação de fuso horário WAE estejam exatos.
 

Você pode verificar que as conexões SSL têm a política correta aplicada, isto é, têm a otimização
completa com aceleração SSL, segundo as indicações de figura 2. No gerente central, escolha o
dispositivo WAE, a seguir escolha o monitor > as estatísticas da otimização > das conexões.
 

Figura 2. que verifica a política correta em conexões SSL
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Use o comando show running-config verificar que a política de tráfego HTTPS está configurada
corretamente. Você quer ver que para aperfeiçoar o No Compression DRE nenhuns para a ação
e você do aplicativo de SSL querem considerar as condições apropriadas do fósforo alistadas
para o classificador HTTPS, como segue:
 
 
WAE674# sh run | include HTTPS 

   classifier HTTPS

      name SSL classifier HTTPS action optimize DRE no compression none               <---------

---- 

 

WAE674# sh run | begin HTTPS 

 

...skipping

   classifier HTTPS

      match dst port eq 443                                                           <---------

---- 

   exit
 
Um serviço acelerado ativo introduz as políticas dinâmicas que correspondem ao IP de servidor:
porta, nome de server: porta, ou domínio de servidor: porta configurada dentro do serviço
acelerado. Estas políticas podem ser inspecionadas usando o comando dynamic do aplicativo do
política-motor da mostra. O campo de Dst em cada política indicada indica o IP de servidor e a
porta que combinam o serviço acelerado. Para o domínio do convite (por exemplo, porta 443 do
domínio de servidor *.webex.com), o campo de Dst será 'Any:443. Para a configuração do nome
do servidor, a pesquisa de DNS dianteira é executada quando o serviço acelerado é ativado e
todos os IP address retornados na resposta de DNS estará introduzido no motor da política. Este
comando é útil travar as situações onde um serviço acelerado é “em serviço marcado” mas o
serviço acelerado é tornado inativo devido a algum outro erro. Por exemplo, todos os serviços
acelerados são dependentes do serviço espreitando, e se o serviço espreitando é inativo devido
certificado faltante/suprimido, a seguir de um serviço acelerado serão marcados igualmente como
inativo embora pareça ser “em serviço” na saída da executar-configuração da mostra. Você pode
verificar que a política dinâmica SSL é ativa no centro de dados WAE usando o comando dynamic
do aplicativo do showpolicy-motor. Você pode verificar o estado espreitando do serviço usando o 
comando espreitando do serviço de host dos serviços SSL do showcrypto.
 
Uma configuração do serviço acelerado SSL AO pode ter quatro tipos de entradas de servidor:
 

IP Estático (IP de servidor)--disponível na versão 4.1.3 e mais recente
Trave tudo (IP de servidor algum)--dentro 4.1.7 e mais atrasado disponíveis
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Hostname (nome do servidor)--dentro 4.2.1 e mais atrasado disponíveis
Domínio do convite (domínio de servidor)--dentro 4.2.1 e mais atrasado disponíveis
 

Uma vez que a conexão é recebida pelo SSL AO, decide que serviço acelerado deve ser usado
para a otimização. A configuração do IP Estático é dada a preferência a mais alta, seguida pelo
nome de server, pelo domínio de servidor, e então pelo IP de servidor algum. Se nenhuns dos
serviços acelerados configurados e ativados combinam com o IP de servidor para a conexão, a
conexão está abaixada ao AO genérico. O Cookie introduzido no motor da política pelo SSL AO é
usado para determinar que serviço acelerado e que tipo de entrada de servidor é combinado para
uma conexão particular. Este Cookie do motor da política é um número 32 bits e é significativo
somente ao SSL AO. Os bit mais altos são usados para indicar que os tipos diferentes da entrada
de servidor e os bit mais baixos indicam o deslocamento predeterminado do serviço acelerado,
como segue:
 
 
 

Valores do Cookie do motor da política SSL

 
 
Exemplo 1: Serviço acelerado com configuração do IP de servidor:
 
 
WAE674# sh run | include HTTPS 

   classifier HTTPS

      name SSL classifier HTTPS action optimize DRE no compression none               <---------

---- 

 

WAE674# sh run | begin HTTPS 

 

...skipping

   classifier HTTPS

      match dst port eq 443                                                           <---------

---- 

   exit
 
A entrada correspondente do motor da política é adicionada como segue:

Valor do
Cookie

Tipo da
entrada
de
servidor

Comentários

0x8xxxxxxx
Endereço
IP do
servidor

Configuração do endereço IP estático

0x4xxxxxxx Hostname
do server

O centro de dados WAE executa uma pesquisa de DNS
dianteira para o hostname e adiciona os IP address que
são retornados na configuração das normas dinâmica.
Refrescou os minutos cada 10 à revelia.

0x2FFFFFFF
Domain
Name do
server

O centro de dados WAE executa uma pesquisa de DNS
reversa no IP address do host de destino para
determinar se combina com o domínio. Se combina, a
seguir o tráfego SSL está acelerado, e se não combina,
o tráfego é segurado de acordo com a política estática
HTTPS.

0x1xxxxxxx Server Todas as conexões SSL são aceleradas usando esta
configuração do serviço acelerado



 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

  Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)            <---------------- 

    Src: ANY:ANY  Dst: 171.70.150.5:443                            <---------------- 

    Map Name: basic

    Flags: SSL

    Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32764

    Hits: 25  Flows: - NA -  Cookie: 0x80000001                    <---------------- 

 
 
Exemplo 2: Serviço acelerado com configuração do nome do servidor:
 
Esta configuração permite o desenvolvimento fácil para a otimização de aplicativos de SSL da
empresa. É adaptávela às mudanças de Configuração de DNS e reduz tarefas administrativas TI.
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

  Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)            <---------------- 

    Src: ANY:ANY  Dst: 171.70.150.5:443                            <---------------- 

    Map Name: basic

    Flags: SSL

    Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32764

    Hits: 25  Flows: - NA -  Cookie: 0x80000001                    <---------------- 

 
 
A entrada correspondente do motor da política é adicionada como segue:
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.104:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 Number:     2   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.147:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32763

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0



 Number:     3   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.103:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32764

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 Number:     4   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.99:443                             <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32765

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0
 
Exemplo 3: Serviço acelerado com configuração do domínio de servidor:
 
Esta configuração permite que os dispositivos WAAS configurem um único domínio do convite
que evite a necessidade de conhecer IP address para todos os server. O centro de dados WAE
usa DNS reverso (rDNS) para combinar o tráfego que pertence ao domínio configurado.
Configurar um domínio do convite evita configurar IP address múltiplos, fazendo a solução
escalável e aplicável para a arquitetura de SaaS.
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.104:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 Number:     2   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.147:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32763

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 Number:     3   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.103:443                            <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32764

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 Number:     4   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: 74.125.19.99:443                             <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32765

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x40000002                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0
 
A entrada correspondente do motor da política é adicionada como segue:
 



 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x2FFFFFFF                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0
 
Exemplo 4: Serviço acelerado com IP de servidor alguma configuração:
 
Esta configuração fornece um mecanismo capturar tudo. Quando um serviço acelerado com IP de
servidor toda a porta 443 é feito a active, permite que todas as conexões na porta 443 estejam
aperfeiçoadas pelo SSL AO. Esta configuração pode ser usada durante POCs para aperfeiçoar
todo o tráfego em uma porta particular.
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x2FFFFFFF                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0
 
A entrada correspondente do motor da política é adicionada como segue:
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x10000004                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 
 
Você pode verificar as cifras que estão sendo usadas com os comandos criptos das cifras SSL
das estatísticas da mostra, segundo as indicações de figura 3.
 



Figura 3. cifras de verificação

Você pode verificar que estas cifras combinam aquelas configuradas no servidor de origem. Nota:
As cifras que incluem DHE não são apoiadas por servidores IIS de Microsoft.
 
Em um servidor Apache, você pode verificar que os detalhes da versão de SSL e da cifra no
httpd.conf arquivam. Estes campos podem igualmente estar em um arquivo separado
(sslmod.conf) provido do httpd.conf. Procure os campos de SSLProtocol e de SSLCipherSuite
como segue:
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x10000004                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 
 
Para verificar o expedidor do certificado em um servidor Apache, use o comando do OpenSSL ler
o certificado como segue:
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >



 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x10000004                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 
 
No navegador, você pode ver um certificado e seus detalhes para determinar o certificate chain, a
versão, o tipo da chave de criptografia, o Common Name (CN) do expedidor, e a NC do
assunto/local. No internet explorer, clique o ícone do cadeado, clique o certificado da vista, e olhe
então as abas dos detalhes e do caminho de certificação para esta informação.
 
A maioria de navegadores exigem que os certificados de cliente estejam no formato do PKCS12
um pouco do que o formato X509 PEM. Para exportar o formato X509 PEM para o formato do
PKCS12, use o comando do OpenSSL como segue em um servidor Apache:
 
 
WAE# sh policy-engine application dynamic 

Dynamic Match Freelist Information:

  Allocated: 32768  In Use: 3  Max In Use: 5  Allocations: 1751

 

< snip >

 

Individual Dynamic Match Information:

 Number:     1   Type: Any->Host (6)  User Id: SSL (4)             <---------------- 

   Src: ANY:ANY  Dst: ANY:443                                      <---------------- 

   Map Name: basic

   Flags: SSL

   Seconds: 0  Remaining: - NA -  DM Index: 32762

   Hits: 0  Flows: - NA -  Cookie: 0x10000004                      <---------------- 

   DM Ref Index: - NA -  DM Ref Cnt: 0

 
 
Se as chaves privadas são cifradas, a frase de passagem está exigida para a exportação. A
senha da exportação é usada outra vez importando credenciais ao dispositivo WAAS.
 
Use o comando SSL do acelerador das estatísticas da mostra ver as estatísticas SSL AO.
 
 
WAE7326# show statistics accelerator ssl 

SSL:

 

  Global Statistics

  -----------------

  Time Accelerator was started:                     Mon Nov 10     15:28:47 2008

  Time Statistics were Last Reset/Cleared:          Mon Nov 10    15:28:47 2008

  Total Handled Connections:                                         17                 <-------

--------- 

  Total Optimized Connections:                                       17                 <-------

--------- 

  Total Connections Handed-off with Compression Policies Unchanged:  0                  <-------

--------- 

  Total Dropped Connections:                                         0                  <-------

--------- 

  Current Active Connections:                                        0

  Current Pending Connections:                                       0



  Maximum Active Connections:                                        3

  Total LAN Bytes Read:                                              25277124           <-------

--------- 

  Total Reads on LAN:                                                5798               <-------

--------- 

  Total LAN Bytes Written:                                           6398               <-------

--------- 

  Total Writes on LAN:                                               51                 <-------

--------- 

  Total WAN Bytes Read:                                              43989              <-------

--------- 

  Total Reads on WAN:                                                2533               <-------

--------- 

  Total WAN Bytes Written:                                           10829055           <-------

--------- 

  Total Writes on WAN:                                               3072               <-------

--------- 

. . .
 
As sessões e as estatísticas falhadas das verificações de certificado podem ser úteis para
pesquisar defeitos e são recuperadas mais facilmente usando o seguinte filtro no comando SSL
do acelerador das estatísticas da mostra:
 
 
WAE# show statistics accelerator ssl | inc Failed 

  Total Failed Handshakes:                                           47

  Total Failed Certificate Verifications:                            28

  Failed certificate verifications due to invalid certificates:      28

  Failed Certificate Verifications based on OCSP Check:              0

  Failed Certificate Verifications (non OCSP):                       28

  Total Failed Certificate Verifications due to Other Errors:        0

  Total Failed OCSP Requests:                                        0

  Total Failed OCSP Requests due to Other Errors:                    0

  Total Failed OCSP Requests due to Connection Errors:               0

  Total Failed OCSP Requests due to Connection Timeouts:             0

  Total Failed OCSP Requests due to Insufficient Resources:          0
 
As estatísticas relativas DNS podem ser úteis para pesquisar defeitos o nome de server e a
configuração de domínio do convite. Para recuperar estas estatísticas use o comando SSL do
acelerador das estatísticas da mostra, como segue:
 
 
WAE# show statistics accelerator ssl 

 . . .

 Number of forward DNS lookups issued:                              18

 Number of forward DNS lookups failed:                              0

 Number of flows with matching host names:                          8

 Number of reverse DNS lookups issued:                              46

 Number of reverse DNS lookups failed:                              4

 Number of reverse DNS lookups cancelled:                           0

 Number of flows with matching domain names:                        40

 Number of flows with matching any IP rule:                         6

 . . .

 Pipe-through due to domain name mismatch:                          6

 . . .
 
As estatísticas relativas rehandshake SSL podem ser úteis para pesquisar defeitos e podem ser
recuperadas usando o seguinte filtro no comando SSL do acelerador das estatísticas da mostra:
 
 



WAE# show statistics accelerator ssl | inc renegotiation 

  Total renegotiations requested by server:                          0

  Total SSL renegotiations attempted:                                0

  Total number of failed renegotiations:                             0

  Flows dropped due to renegotiation timeout:                        0
 
Use o comando aperfeiçoado conexão SSL das estatísticas da mostra certificar-se do dispositivo
WAAS esteja estabelecendo conexões SSL aperfeiçoadas. Verifique que “TDLS” aparece na
coluna de Accel para uma conexão. “S” indica que o SSL AO esteve usado como segue:
 
 
WAE674# sh stat conn opt ssl 

Current Active Optimized Flows:                      3

   Current Active Optimized TCP Plus Flows:          3

   Current Active Optimized TCP Only Flows:          0

   Current Active Optimized TCP Preposition Flows:   1

Current Active Auto-Discovery Flows:                 0

Current Active Pass-Through Flows:                   0

Historical Flows:                                    100

 

D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization,

A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,V:VIDEO

 

ConnID  Local IP:Port         Remote IP:Port        PeerID             Accelerator

342     10.56.94.101:3406    10.10.100.100:443      0:1a:64:d3:2f:b8   TDLS                 <---

--Look for "S" 
 
Você pode verificar a estatística de conexão para ver se há conexões fechados usando o
comando fechado conexão SSL das estatísticas da mostra.
 
Se as conexões não estão obtendo aperfeiçoadas, verifique se WCCP/PBR é configurado
corretamente e de trabalho, e verificação para ver se há o roteamento assimétrico.
 
Você pode ver as estatísticas da conexão SSL usando o comando detail aperfeiçoado conexão
SSL das estatísticas da mostra, onde você verá a política dinâmica essa resultados do serviço
acelerado configurado SSL. Nota: A política configurada é otimização TFO somente, mas a
otimização completa é aplicada em consequência do serviço configurado SSL.
 
 
WAE674# sh stat connection optimized ssl detail 

Connection Id:            1633

   Peer Id:                  00:14:5e:84:24:5f

   Connection Type:          EXTERNAL CLIENT

   Start Time:               Wed Jul 15 06:35:48 2009

   Source IP Address:        10.10.10.10

   Source Port Number:       2199

   Destination IP Address:   10.10.100.100

   Destination Port Number:  443

   Application Name:         SSL

   Classifier Name:          HTTPS

   Map Name:                 basic

   Directed Mode:            FALSE

   Preposition Flow:         FALSE

   Policy Details:

          Configured:        TCP_OPTIMIZE                                       <------TFO only

is configured 

             Derived:        TCP_OPTIMIZE + DRE + LZ

                Peer:        TCP_OPTIMIZE

          Negotiated:        TCP_OPTIMIZE + DRE + LZ

             Applied:        TCP_OPTIMIZE + DRE + LZ                            <------Full



optimization applied 

   Accelerator Details:

               Configured:   None

                  Derived:   None

                  Applied:   SSL                                                <------SSL

acceleration applied 

                     Hist:   None

 

                                               Original            Optimized

                                   -------------------- --------------------

   Bytes Read:                                     1318                  584

   Bytes Written:                                   208                 1950

. . .
 
Mais tarde nesta saída, os detalhes prolongados do nível da sessão de SSL são mostrados como
segue:
 
 
. . .

SSL : 1633

 

  Time Statistics were Last Reset/Cleared:                           Tue Jul 10 18:23:20 2009

  Total Bytes Read:                                                  0         0       

  Total Bytes Written:                                               0         0       

  Memory address:                                                    0x8117738

  LAN bytes read:                                                    1318    

  Number of reads on LAN fd:                                         4       

  LAN bytes written out:                                             208     

  Number of writes on LAN fd:                                        2       

  WAN bytes read:                                                    584     

  Number of reads on WAN fd:                                         23      

  WAN bytes written out:                                             1950    

  Number of writes on WAN fd:                                        7       

  LAN handshake bytes read:                                          1318    

  LAN handshake bytes written out:                                   208     

  WAN handshake bytes read:                                          542     

  WAN handshake bytes written out:                                   1424    

  AO bytes read:                                                     0       

  Number of reads on AO fd:                                          0       

  AO bytes written out:                                              0       

  Number of writes on AO fd:                                         0       

  DRE bytes read:                                                    10      

  Number of reads on DRE fd:                                         1       

  DRE bytes written out:                                             10      

  Number of writes on DRE fd:                                        1       

  Number of renegotiations requested by server:                      0       

  Number of SSL renegotiations performed:                            0       

  Flow state:                                                        0x00080000

  LAN work items:                                                    1       

  LAN conn state:                                                    READ    

  LAN SSL state:                                                     SSLOK (0x3)

  WAN work items:                                                    0       

  WAN conn state:                                                    READ    

  WAN SSL state:                                                     SSLOK (0x3)

  W2W work items:                                                    1       

  W2W conn state:                                                    READ    



●

❍

❍

●

●

❍

❍

  W2W SSL state:                                                     SSLOK (0x3)

  AO  work items:                                                    1       

  AO  conn state:                                                    READ    

  DRE work items:                                                    1       

  DRE conn state:                                                    READ

  Hostname in HTTP CONNECT:                                                            <-----

Added in 4.1.5 

  IP Address in HTTP CONNECT:                                                          <-----

Added in 4.1.5 

  TCP Port in HTTP CONNECT:                                                            <-----

Added in 4.1.5 
  
Pesquisando defeitos HTTP AO às conexões da entrega SSL AO
 
Se um cliente deve atravessar um proxy alcançar um servidor HTTPS, o pedido do cliente vai
primeiramente como um mensagem CONNECT HTTP ao proxy (com o IP address real do
servidor HTTPS encaixado no mensagem CONNECT). Neste momento, o HTTP AO segura esta
conexão no par WAEs. O proxy cria um túnel entre a porta do cliente e servidor e retransmite
dados subsequentes entre o cliente e esses endereço IP do servidor e porta. O proxy responde
de volta ao cliente com uns “200” mensagem e mãos APROVADAS fora da conexão ao SSL AO
porque o cliente pretende falar ao server sobre o SSL. O cliente inicia então um aperto de mão
SSL com o servidor SSL sobre a conexão de TCP (túnel) que se estabeleceu pelo proxy.
 
Verifique as seguintes coisas ao pesquisar defeitos edições com conexões entregues-fora:
 

Verifique a saída do comando HTTP do acelerador das estatísticas da mostra confirmar que
uma conexão esteve segurada pelo HTTP AO e entregada então fora ao SSL AO. Olhe as
conexões seguradas totais e as conexões totais entregues-fora aos contadores SSL. Se há
alguma edição, verifique o seguinte: 

O HTTP AO é permitido e no estado de execução no par WAEs.
O serviço acelerado SSL é configurado com a porta usada pelo cliente na CONEXÃO
URL (ou porta implicada 443 se HTTPS está sendo usado). Frequentemente a porta de
proxy é diferente da porta da CONEXÃO URL e esta porta de proxy não deve ser
configurada no serviço acelerado SSL. Contudo, a porta de proxy deve ser incluída no
classificador do tráfego que é traçado ao HTTP AO.

Verifique a saída do comando HTTP do acelerador das estatísticas da mostra confirmar que
esta conexão esteve segurada e aperfeiçoada pelo SSL AO. Olhe as conexões seguradas
totais e totalize contadores aperfeiçoados das conexões. Se os contadores das estatísticas
não estão corretos, execute o Troubleshooting básico SSL como discutido na seção anterior.
No centro de dados WAE, verifique que a saída aperfeiçoada conexão do comando detail das
estatísticas da mostra mostra o hostname, o IP address, e a porta TCP do servidor SSL real.
Se estes campos não são ajustados corretamente, verifique o seguinte: 

Verifique que os ajustes do proxy do navegador cliente estão corretos.
Verifique que o servidor DNS está configurado no centro de dados WAE e é alcançável.
Você pode configurar um servidor DNS no WAE com o comando a.b.c.d do Nome do
servidor IP.

  
Pesquisando defeitos a verificação do certificado de servidor
 
A verificação do certificado de servidor exige que você importa o certificado de CA correto ao
centro de dados WAE.
 



Para pesquisar defeitos a verificação do certificado de servidor siga estas etapas:
 
1. Inspecione o certificado de servidor e recupere o nome de emissor. Este nome de emissor
dentro do certificado de servidor deve combinar o nome do sujeito dentro do certificado de CA de
harmonização. Se você tem Certificados codificados PEM, você pode usar o seguinte comando
do OpenSSL em um server com OpenSSL instalado:
 
 
> openssl x509 –in cert-file-name –noout –text 
 
2. Assegure-se de que a configuração cripto de harmonização do pki Ca exista no centro de
dados WAE usando o comando show running-config. Para que um certificado de CA seja usado
pelo WAE no processo de verificação, um item de configuração cripto do pki Ca é exigido para
cada certificado de CA importado. Por exemplo, se um certificado de CA company1.ca é
importado, a seguir a seguinte configuração deve ser feita no centro de dados WAE:
 
 
> openssl x509 –in cert-file-name –noout –text 
 
Nota: Se um certificado de CA é importado usando o GUI de gerenciador central, o gerente
central adiciona automaticamente a configuração cripto acima do pki Ca para incluir o certificado
de CA importado. Contudo, se o certificado de CA é importado através do CLI, a seguir você
precisará de adicionar manualmente a configuração acima.
 
3. Se o certificado que está sendo verificado inclui um certificate chain, a seguir assegure-se de
que o certificate chain esteja coerente, e o certificado de CA o mais elevado do expedidor é
importado no WAE. Use o comando verify do OpenSSL verificar separadamente primeiramente o
certificado.
 
4. Se a verificação ainda falha, a seguir examine o acelerador SSL debugam o log. Use os
comandos seguintes permitir o debug logging:
 
 
wae# config 

wae(config)# logging disk priority debug 

wae(config)# logging disk enable 

wae(config)# exit 

wae# undebug all 

wae# debug accelerator ssl verify 

wae# debug tfo connection all 
 
5. Inicie uma conexão de teste e examine então o arquivo de registro de
/local/local1/errorlog/sslao-errorlog.current. Este arquivo deve indicar o nome de emissor que foi
incluído no certificado de servidor. Assegure-se de que este nome de emissor combine
exatamente o nome do sujeito do certificado de CA.
 
Se há algum outro erro interno nos logs, pode ser útil permitir adicional debuga opções.
 
6. Mesmo se o nome de emissor e os nomes do sujeito combinam, o certificado de CA não pode
ser correto. Nesses casos, se o certificado de servidor é emitido por um CA conhecido, a seguir
um navegador pode ser usado a diretamente (sem WAAS) alcança o server. Quando o navegador
se ajusta - acima da conexão, o certificado pode ser examinado clicando o ícone do fechamento
que aparece no direita inferior da janela de navegador ou dentro da barra de endereços do
navegador. Os detalhes certificados podem indicar o certificado de CA apropriado que combina
este certificado de servidor. Verifique o campo do número de série dentro do certificado de CA.
Este número de série deve combinar o número de série do certificado que está sendo importado



1.

2.

no centro de dados WAE.
 
7. Se você tem a verificação da revogação OCSP permitida, desabilite-a e certifique-se da
verificação de certificado trabalhe por si só. Para a ajuda que pesquisa defeitos ajustes OCSP
veja “pesquisando defeitos a revogação OCSP verificar” a seção.
  
Pesquisando defeitos a verificação do certificado de cliente
 
A verificação do certificado de cliente pode ser permitida no servidor de origem e/ou no centro de
dados WAE. Quando WAAS é usado para acelerar o tráfego SSL, o certificado de cliente
recebido pelo servidor de origem é o certificado indicado na máquina-CERT-chave especificada
nos serviços que criptos SSL as configurações globais comandam no centro de dados WAE ou no
certificado assinado do auto da máquina do centro de dados WAE, se a máquina-CERT-chave
não é configurada. Em consequência, se a verificação do certificado de cliente está falhando no
servidor de origem, pode ser porque o certificado da máquina do centro de dados WAE não é
passível de verificação no servidor de origem.
 
Se a verificação do certificado de cliente no centro de dados WAE não está trabalhando, é
provável porque o certificado de CA que combina o certificado de cliente não é importado no
centro de dados WAE. Veja do “a seção da verificação do certificado de servidor Troubleshooting”
 para instruções como verificar se você tem o certificado de CA correto importado no WAE.
  
Pesquisando defeitos a verificação de certificado do par WAE
 
Para pesquisar defeitos edições da verificação do certificado de peer siga estas etapas:
 
1. Verifique que o certificado que está sendo verificado é um certificado assinado CA. Um
certificado assinado do auto por um WAE não é passível de verificação por um outro WAE. WAEs
é carregado à revelia com os certificados assinados do auto. Um certificado assinado do auto
deve ser configurado usando o comando cripto da máquina-CERT-chave das configurações
globais dos serviços SSL.
 
2. Verifique que o certificado de CA correto está carregado no dispositivo que está verificando o
certificado. Por exemplo, se par-CERT-verifique é configurado no centro de dados WAE, a seguir
nele é essencial para que o certificado do ramo WAE Ca-seja assinado e o mesmo certificado de
Ca de assinatura deve ser importado no centro de dados WAE. Não esqueça criar um CA usando
o comando cripto do pki Ca usar o certificado importado, se você está importando o certificado
manualmente com o CLI. Quando importado pelo GUI de gerenciador central, o gerente central
cria automaticamente uma configuração cripto de harmonização do pki Ca.
 
3. Se a verificação do par WAE ainda falha, verifique os logs debugar como descrito “na seção de
 registro SSL AO”.
  
Verificação de pesquisa de defeitos da revogação OCSP
 
Se o sistema está tendo o problema que faz conexões SSL bem sucedidas com a verificação em
linha da revogação do protocolo status do certificado (OCSP) permitida, siga estes passos de
Troubleshooting:
 

Assegure-se de que o serviço do que responde OCSP esteja sendo executado no server do
que responde.
Assegure a boa Conectividade entre o WAE e o que responde. Use o sibilo e os comandos
telnet (à porta apropriada) do WAE verificar.



3.

4.

5.

6.

7.

●

●

Confirme que o certificado que está sendo validado é certamente válido. A data de expiração
e o que responde correto URL são tipicamente as áreas onde há umas edições.
Verifique que o certificado para respostas OCSP está importado no WAE. As respostas de
um que responde OCSP são assinadas igualmente e o certificado de CA que combina as
respostas OCSP deve residir no WAE.
Verifique a saída do comando SSL do acelerador das estatísticas da mostra para verificar
para ver se há estatísticas OCSP e para verificar os contadores que correspondem às falhas
OCSP.
Se a conexão de HTTP OCSP está atravessando um proxy HTTP, tente desabilitar o proxy
para ver se ajuda. Se ajuda, a seguir certifique-se da configuração de proxy não esteja
causando a falha de conexão. Se a configuração de proxy é muito bem, a seguir pode haver
alguma peculiaridade do cabeçalho HTTP que pode causar alguma incompatibilidade com o
proxy. Capture um rastreamento de pacotes para investigações adicionais.
Se falha toda mais, você pode ter que capturar um rastreamento de pacotes do pedido que
parte OCSP para uma eliminação de erros mais adicional. Você pode usar o tcpdump ou os
comandos tethereal como descrito na seção “que captura e que analisa pacotes” no artigo
preliminar do Troubleshooting WAAS.
 

A URL usada pelo centro de dados WAE para alcançar um que responde OCSP é derivada em
uma de duas maneiras:
 

O OCSP estático URL configurado pelo comando configuration cripto das configurações
globais do pki
O OCSP URL especificado no certificado que está sendo verificado
 

Se a URL é derivada do certificado que está sendo verificado, a seguir é essencial assegurar-se
de que a URL seja alcançável. Permita o acelerador OCSP SSL debugam logs para determinar a
URL e para verificá-la então para ver se há a Conectividade ao que responde. Veja a próxima
seção para detalhes na utilização para debugar logs.
  
Pesquisando defeitos a Configuração de DNS
 
Se o sistema está tendo conexões SSL de aperfeiçoamento do problema com configurações do
nome e do domínio de servidor de server, siga estes passos de Troubleshooting:
 
1. Assegure-se de que o servidor DNS configurado no WAE esteja alcançável e possa resolver
nomes. Use o comando seguinte verificar o servidor DNS configurado:
 
 
 WAE# sh running-config | include name-server 

 ip name-server 2.53.4.3

 

 Try to perform DNS or reverse DNS lookup on the WAE using the following commands:

 

 WAE# dnslookup www.cisco.com 

 The specified host/domain name is unknown !
 
Esta resposta indica que o nome não pode ser resolvido pelos Nomes do servidor configurados.
 
Tente o sibilo/traceoute para os Nomes do servidor configurados verificar seu reachability e o
Round Trip Time.
 
 

preliminary_waas_troubleshooting.html#Capturing_and_Analyzing_Packets


 WAE# ping 2.53.4.3 

 PING 2.53.4.3 (2.53.4.3) 56(84) bytes of data.

 --- 2.53.4.3 ping statistics ---

 5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4008ms
 
 
 WAE# traceroute 2.53.4.3 

 traceroute to 2.53.4.3 (2.53.4.3), 30 hops max, 38 byte packets

 1  2.53.4.33 (2.53.4.33)  0.604 ms  0.288 ms  0.405 ms

 2  * * *

 3  * * *

 4  * * *

 5  * * *
 
2. Se o servidor DNS é alcançável e pode resolver nomes e ainda as conexões SSL não estão
obtendo aperfeiçoadas, certifique-se que o serviço acelerado que configura o domínio
especificado ou o hostname é ativo e não há nenhum alarme para o SSL AO. Comandos
seguintes do uso:
 
 
 WAE#  show alarms 

 Critical Alarms:

 ----------------

       Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

  ---------------             --------------------          ---------------

  1 accl_svc_inactive         sslao/ASVC/asvc-host         accl_svc_inactive

  2 accl_svc_inactive         sslao/ASVC/asvc-domain       accl_svc_inactive

 

Major Alarms:

-------------

None

 

Minor Alarms:

-------------

None
 
A presença do alarme “accl_svc_inactive” é uma indicação que há alguma discrepância na
configuração do serviço acelerado e pôde haver uns ou vários serviços acelerados que têm a
configuração de sobreposição para entradas de servidor. Verifique a configuração do serviço
acelerado e certifique-se que a configuração está correta. Use o comando seguinte verificar a
configuração:
 
 
 WAE# show crypto ssl accelerated service 

 Accelerated Service     Config State    Oper State      Cookie

 -------------------     ------------    -----------     ------

 asvc-ip                  ACTIVE          ACTIVE          0

 asvc-host                ACTIVE          INACTIVE        1

 asvc-domain              ACTIVE          INACTIVE        2
 
Para verificar os detalhes sobre um serviço acelerado particular usam o comando seguinte:
 
 
WAE# show crypto ssl accelerated service asvc-host 

 Name: asvc-host

   Config state: ACTIVE, Oper state: INACTIVE, Cookie: 0x3, Error vector: 0x0

   No server IP addresses are configured

   The following server host names are configured:

     lnxserv.shilpa.com port 443

         Host 'lnxserv.shilpa.com' resolves to following IPs:



●

●

         --none--

   No server domain names are configured
 
Uma razão que o estado operacional do serviço acelerado pôde ser INATIVO é uma falha DNS.
Por exemplo, se há um hostname do server na configuração do serviço acelerado e o WAE não
pode resolver o endereço IP do servidor, a seguir não pode configurar a política dinâmica
apropriada.
 
3. Se as estatísticas se opõem para “Tubulação-através de devido ao Domain Name
deharmonização” estão aumentando, ele são uma indicação que a conexão SSL é para um
server que seja configurado para a otimização. Verifique as entradas do motor da política usando
o comando seguinte:
 
 
WAE# show crypto ssl accelerated service asvc-host 

 Name: asvc-host

   Config state: ACTIVE, Oper state: INACTIVE, Cookie: 0x3, Error vector: 0x0

   No server IP addresses are configured

   The following server host names are configured:

     lnxserv.shilpa.com port 443

         Host 'lnxserv.shilpa.com' resolves to following IPs:

         --none--

   No server domain names are configured
 
Verifique o status de conexão usando o comando connection das estatísticas da mostra. A
primeira conexão deve mostrar um acelerador de TSGDL e as conexões subsequente, até que a
vida da entrada de política TIME_DENY, devam ser TDL.
 
4. Se o servidor DNS é através de WAN no que diz respeito ao centro de dados WAE, ou se o
tempo de resposta de DNS reverso é demasiado longo, a seguir algumas conexões podem ser
deixadas cair. Isto depende do timeout de cliente e do tempo de resposta do rDNS. Neste caso, o
contador para o “número de pesquisas de DNS reversas canceladas” aumenta e a conexão é
deixada cair. Esta situação é uma indicação que o servidor DNS não é responsivo ou muito lento
e/ou NSCD em WAAS não está trabalhando. O estado NSCD pode ser verificado usando o 
comando show alarms. A probabilidade desta que acontece é muito baixa desde que na maioria
de disposições, o servidor DNS é esperado estar no mesmo LAN que o centro de dados WAE.
  
Pesquisando defeitos o HTTP ao encadeamento SSL AO
 
NOTA: O HTTP ao encadeamento SSL AO foi introduzido na versão 4.3.1 WAAS. Esta seção não
é aplicável a umas versões mais adiantadas WAAS.
 
Acorrentar permite que um AO introduza um outro AO a qualquer hora durante a vida de um fluxo
e ambos os AO podem aplicar sua otimização AO-específica independentemente no fluxo. O
encadeamento AO é diferente da característica da entrega AO fornecida por WAAS nas
liberações pre-4.3.1 porque com AO acorrentar o primeiro AO continua a aperfeiçoar o fluxo.
 
O SSL AO segura dois tipos de conexão:
 

Byte-0 SSL: O SSL AO recebe a conexão primeiramente e termina o aperto de mão SSL.
Analisa gramaticalmente a inicial parte do payload para verificar para ver se há um método
HTTP. Se o payload indica o HTTP, introduz o HTTP AO; se não, aplica a otimização regular
TSDL.
O proxy CONECTA: O HTTP AO recebe a conexão primeiramente. Identifica o método do
encabeçamento da CONEXÃO no pedido do cliente e introduz o SSL AO depois que o proxy
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confirma com uma mensagem de 200 APROVAÇÕES.
 

O SSL AO usa um parser de pouco peso HTTP que detecte os seguintes métodos HTTP: O GET,
CABEÇA, CARGO, PÔS, OPÇÕES, TRAÇO, CÓPIA, FECHAMENTO, VOTAÇÃO, BCOPY,
BMOVE, MKCOL, SUPRESSÃO, BUSCA, DESTRAVOU, BDELETE, PROPFIND, BPROPFIND,
PROPPATCH, SUBSCREVEU, BPROPPATCH, UNSUBSCRIBE, e X__MS_ENUMATTS. Você
pode usar o comando do parser SSL do acelerador debugar debugar as edições relativas ao
parser. Você pode usar o HTTP do payload SSL do accel stat da mostra/outro comando ver as
estatísticas do tráfego classificadas com base no tipo de payload.
 
Dicas de Troubleshooting:
 

Certifique-se que a característica HTTPS está permitida na configuração HTTP AO enquanto
esta é possuída pelo HTTP AO. Para detalhes, veja o Troubleshooting o artigo HTTP AO.
Verifique o estado de conexão que usa o comando connection stat da mostra. Se
aperfeiçoado corretamente, deve mostrar THSDL que indica a otimização TCP, HTTP, SSL
e DRE-LZ. Se qualqueras um otimizações faltam, debugar mais nesse optimizer (SSL,
HTTP, e assim por diante). Por exemplo, se o estado de conexão mostra THDL, significa
que otimização SSL não esteve aplicado na conexão. Os detalhes nas edições da
eliminação de erros relativas ao SSL AO seguem.
Certifique-se que o SSL AO está permitido e está no estado de execução (veja a seção 
“pesquisar defeitos o SSL AO”).
Certifique-se que não há nenhum alarme usando o comando show alarms.
Se o tráfego SSL não está sendo aperfeiçoado, certifique-se que o endereço IP do servidor,
o hostname, ou o Domain Name e o número de porta estão adicionados como parte do
serviço acelerado.
Certifique-se que o serviço acelerado está no estado ATIVO usando o comando cripto do
ASVC-nome do serviço acelerado dos serviços SSL da mostra (veja do “a seção da 
Configuração de DNS Troubleshooting”).
Certifique-se que o motor da política tem uma entrada para este server e a porta usando o 
comando dynamic do aplicativo do política-motor da mostra.
Se o servidor de destino está usando o SSL em uma porta não-padrão (o padrão é 443),
certifique-se que isto está refletido na configuração de Engine da política. O gerente central
confia nesta informação para relatar dados de tráfego SSL.
Certifique-se das resoluções configuradas do hostname a um endereço IP válido usando o
comando cripto do ASVC-nome do serviço acelerado dos serviços SSL da mostra. Se
nenhum IP address é encontrado, verifique se o Nome do servidor é configurado
corretamente. Igualmente verifique a saída do comando ip-address do dnslookup.
 

 
wae# sh run no-policy 

. . .

crypto ssl services accelerated-service sslc

  version all

  server-cert-key test.p12

  server-ip 2.75.167.2 port 4433

  server-ip any port 443

  server-name mail.yahoo.com port 443

  server-name mail.google.com port 443

  inservice
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wae# sh crypto ssl services accelerated-service sslc 

Name: sslc

Config state: ACTIVE, Oper state: ACTIVE, Cookie: 0x0, Error vector: 0x0

 

   The following server IP addresses are configured:

     2.75.167.2 port 4433

     any port 443

 

   The following server host names are configured:

     mail.yahoo.com port 443

         Host 'mail.yahoo.com' resolves to following IPs:

         66.163.169.186

 

     mail.google.com port 443

         Host 'mail.google.com' resolves to following IPs:

         74.125.19.17

         74.125.19.18

         74.125.19.19

         74.125.19.83
 
 
wae# dnslookup mail.yahoo.com   

Official hostname: login.lga1.b.yahoo.com

         address: 66.163.169.186

Aliases: mail.yahoo.com

Aliases: login.yahoo.com

Aliases: login-global.lgg1.b.yahoo.com

 

wae# dnslookup mail.google.com 

Official hostname: googlemail.l.google.com

         address: 74.125.19.83

         address: 74.125.19.17

         address: 74.125.19.19

         address: 74.125.19.18

Aliases: mail.google.com
  
Registro SSL AO
 
Os seguintes arquivos de registro estão disponíveis para pesquisar defeitos edições SSL AO:
 

Arquivos de Log de transação: /local1/logs/tfo/working.log (e /local1/logs/tfo/tfo_log_*.txt)
Debugar arquivos de registro: /local1/errorlog/sslao-errorlog.current (e sslao-errorlog.*)
 

Para uma eliminação de erros mais fácil, você deve primeiramente estabelecer um ACL para
restringir pacotes a um host.
 
 
WAE674(config)# ip access-list extended 150 permit tcp host 10.10.10.10 any 

WAE674(config)# ip access-list extended 150 permit tcp any host 10.10.10.10 
 
Para permitir o log de transação, use o comando configuration do log de transações como segue:
 
 
wae(config)# transaction-logs flow enable 

wae(config)# transaction-logs flow access-list 150 
 
Você pode ver a extremidade de um arquivo de Log de transação usando o comando do tipo-Tail 
como segue:
 
 



wae# type-tail tfo_log_10.10.11.230_20090715_130000.txt 

Wed Jul 15 14:35:48 2009 :1633 :10.10.10.10 :2199 :10.10.100.100 :443 :OT :START  :EXTERNAL

CLIENT :00.14.5e.84.24.5f :basic

 :SSL :HTTPS :F :(TFO) (DRE,LZ,TFO) (TFO) (DRE,LZ,TFO) (DRE,LZ,TFO) :<None> :(None) (None)

(SSL) :<None> :<None>  :0 :332

Wed Jul 15 14:36:06

2009 :1633 :10.10.10.10 :2199 :10.10.100.100 :443 :SODRE :END :165 :15978764 :63429 :10339 :0

Wed Jul 15 14:36:06 2009 :1633 :10.10.10.10 :2199 :10.10.100.100 :443 :OT :END :EXTERNAL

CLIENT :(SSL) :468 :16001952 :80805 :27824
 
Para estabelecer e permitir o debug logging do SSL AO, use os comandos seguintes.
 
NOTA: O debug logging é utilização de CPU e pode gerar uma grande quantidade de saída. Use-
o judiciosamente e frugalmente em um ambiente de produção.
 
Você pode permitir registro detalhado ao disco como segue:
 
 
WAE674(config)# logging disk enable 

WAE674(config)# logging disk priority detail 
 
Você pode permitir o debug logging para conexões no ACL como segue:
 
 
WAE674# debug connection access-list 150 
 
As opções para a eliminação de erros SSL AO são como segue:
 
 
WAE674# debug accelerator ssl ? 

 accelerated-svc   enable accelerated service debugs

 alarm             enable SSL AO alarm debugs

 all               enable all SSL accelerator debugs

 am                enable auth manager debugs

 am-generic-svc    enable am generic service debugs

 bio               enable bio layer debugs

 ca                enable cert auth module debugs

 ca-pool           enable cert auth pool debugs

 cipherlist        enable cipherlist debugs

 client-to-server  enable client-to-server datapath debugs

 dataserver        enable dataserver debugs

 flow-shutdown     enable flow shutdown debugs

 generic           enable generic debugs

 ocsp              enable ocsp debugs

 oom-manager       enable oom-manager debugs

 openssl-internal  enable opnessl internal debugs

 peering-svc       enable peering service debugs

 session-cache     enable session cache debugs

 shell             enable SSL shell debugs

 sm-alert          enable session manager alert debugs

 sm-generic        enable session manager generic debugs

 sm-io             enable session manager i/o debugs

 sm-pipethrough    enable sm pipethrough debugs

 synchronization   enable synchronization debugs

 verify            enable certificate verification debugs

 waas-to-waas      enable waas-to-waas datapath debugs
 
Você pode permitir o debug logging para conexões SSL e então indicar a extremidade do log de
erros debugar como segue:
 
 



●

WAE674# debug accelerator ssl all 

WAE674# debug connection all 

Enabling debug messages for all connections.

Are you sure you want to do this? (y/n) [n]y

WAE674# type-tail errorlog/sslao-errorlog.current follow 
  
Pesquisando defeitos alarmes da expiração do certificado nos módulos NME e SRE
 
O SSL AO gerencie alarmes quando o certificado da máquina auto-assinado expirou (ou se
realiza no prazo de 30 dias da expiração) e um certificado da máquina global feito sob
encomenda não é configurado no dispositivo WAAS. O software WAAS gerencie certificados
auto-assinados da fábrica com uma data de expiração dos anos 5 da primeira partida do
dispositivo WAAS.
 
O pulso de disparo em todos os módulos WAAS NME e SRE é ajustado ao 1º de janeiro de 2006
durante a primeira partida, mesmo que o módulo NME ou SRE seja mais recente. Isto faz com
que o certificado auto-assinado expire o 1º de janeiro de 2011 e o dispositivo gerencie alarmes da
expiração do certificado.
 
Se você não está usando o certificado da fábrica padrão como o certificado global, e pelo
contrário está usando um certificado feito sob encomenda para o SSL AO, você não
experimentará esta expiração inesperada e você pode atualizar o certificado feito sob encomenda
sempre que expira. Também, se você atualizou o módulo NME ou SME com uma imagem do
software nova e sincronizou o pulso de disparo a uma data mais recente, você não pode
experimentar esta edição.
 
O sintoma da expiração do certificado é um dos seguintes alarmes (mostrados aqui na saída do 
comando show alarms):
 
 
WAE674# debug accelerator ssl all 

WAE674# debug connection all 

Enabling debug messages for all connections.

Are you sure you want to do this? (y/n) [n]y

WAE674# type-tail errorlog/sslao-errorlog.current follow 
 
ou
 
 
WAE674# debug accelerator ssl all 

WAE674# debug connection all 

Enabling debug messages for all connections.

Are you sure you want to do this? (y/n) [n]y

WAE674# type-tail errorlog/sslao-errorlog.current follow 
 
O GUI de gerenciador da central relata o seguinte alarme: "Certificate__waas-self__.p12 é
expiração que próxima é configurado como o CERT da máquina nas configurações globais”
 
Você pode usar uma das seguintes soluções para resolver este problema:
 

Configurar um certificado diferente para configurações globais:
 

 
SRE# crypto generate self-signed-cert waas-self.p12 rsa modulus 1024 

SRE# config 

SRE(config)# crypto ssl services global-settings machine-cert-key waas-self.p12 
 



● Atualize o certificado auto-assinado da fábrica com uma data de expiração mais atrasada.
Esta solução exige um script que você possa obter pelo tac Cisco de contato.
 

NOTA: Esta edição é fixada pela definição da advertência CSCte05426, liberada nas versões de
software 4.1.7b, 4.2.3c, e 4.3.3 WAAS. A data de expiração da certificação é mudada a 2037.
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