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Introduction

Este documento descreve como gerar uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR -
Certificate Signing Request) e carregar certificados assinados no Cisco Meeting Server (CMS).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico do servidor CMS●

Componentes Utilizados

Putty ou software semelhante●

CMS 2.5●

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Nota: Este procedimento se aplica a todas as versões do CMS de 2.0 a 2.6.

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. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Gerar o CSR

Há duas maneiras de gerar CSR, uma delas é gerar o CSR diretamente no servidor CMS da



Interface de Linha de Comando (CLI) com acesso de administrador, a outra é fazê-lo com CA
(Autoridade de Certificação de Terceiros) externa, como Open SSL.

Em ambos os casos, o CSR precisa ser gerado com sintaxe correta para que os serviços do CMS
funcionem corretamente.

Etapa 1. Estrutura de sintaxe.

pki csr <key/cert basename> <CN:value> [OU:<value>] [O:<value>] [ST:<-value>] [C:<value>]

[subjectAltName:<value>]

<key/cert basename> é uma string que identifica a nova chave e o nome CSR. Pode conter
caracteres alfanuméricos, hífen ou sublinhado. Este é um campo obrigatório.

●

<CN:value> é o nome comum. Esse é o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) que
especifica o local exato do servidor no DNS (Domain Name System). Este é um campo
obrigatório.

●

[OU:<valor>] é a Unidade Organizacional ou o Nome do Departamento. Por exemplo,
Suporte, TI, Engenheiro, Finanças. Este é um campo opcional.

●

[O:<value>] é o nome da empresa ou da empresa. Geralmente, a firma jurídica de uma
sociedade. Este é um campo opcional.

●

[ST:<valor>] é a Província, Região, Município ou Estado. Por exemplo, Buckinghamshire
California. Este é um campo opcional.

●

[C:<valor>] é o País. O código ISO (International Organization for Standardization,
Organização Internacional de Padronização) de duas letras para o país onde sua
organização está localizada. Por exemplo, EUA, GB, FR. Este é um campo opcional.

●

[subjectAltName:<value>] é o nome alternativo do assunto (SAN). A partir do X509 Versão 3
(RFC 2459), os certificados SSL (Secure Socket Layers) têm permissão para especificar
vários nomes que o certificado deve corresponder. Esse campo permite que o certificado
gerado cubra vários domínios. Ele pode conter endereços IP, nomes de domínio, endereços
de e-mail, nomes de host DNS regulares etc., separados por vírgulas. Se for especificado,
você também deve incluir o CN nessa lista. Embora esse seja um campo opcional, o campo
SAN deve ser preenchido para que os clientes do Extensible Messaging and Presence
Protocol (XMPP) aceitem um certificado, caso contrário, os clientes XMPP exibem um erro de
certificado.

●

Etapa 2. Gerar CSR callbridge, xmpp, webadmin e webbridge.

Acesse o CMS CLI com Putty e faça login com conta admin.1.
Execute os próximos comandos para criar o CSR para cada serviço necessário no CMS.2.

Serviço Comando
Webadmin pki csr <cert name> CN:<server FQDN>
Webbridge pki csr <cert name> CN:<Server FQDN> subjectAltName:<Join Url>,<XMPP domain>
Callbridge
TURN
Balanceador de
carga

pki csr <cert name> CN:<Server FQDN s>

Caso o CMS esteja em cluster, execute os próximos comandos.3.
Serviço Comando
Callbridge pki csr <cert name> CN:<cluster FQDN> subjectAltName:<Peer FQDN’s>



TURN
Balanceador de
carga

XMPP pki csr <cert name> CN:<Cluster FQDN> subjectAltName:<XMPP Domain>,<Peer FQDN’s>

Etapa 3. Gerar o CSR do cluster de banco de dados.

Não é um requisito gerar certificados para o banco de dados, mas, caso precise de um ambiente
seguro, para o banco de dados você precisa gerar dois CSRs, o cliente e o servidor.

Crie o cliente CSR.1.
Execute o comando: pki csr <cert name> CN: postgres, para criar o cliente CSR.●

Por exemplo: pki csr database_client CN:postgres●

Crie o servidor CSR.2.
Execute o comando: pki csr <cert name> CN: <FQDN do cluster> assuntoAltName: <Peer
FQDN's>, para criar o CSR do servidor.

●

Por exemplo: pki csr database_server CN:dbcluster.example.com
subjectAltName:db1.example.com,db2.example.com,db3.example.com

●

Etapa 4. Verifique os certificados assinados.

A validade do certificado (data de expiração) pode ser verificada com a inspeção do
certificado, execute o comando: pki inspect <filename>

●

Você pode validar que um certificado corresponde a uma chave privada, execute o comando:
pki match <keyfile> <certificate file>

●

Para validar que um certificado é assinado pela CA e que o pacote de certificado pode ser
usado para afirmá-lo, execute o comando: pki verify <cert> <certificate bundle/Root CA>

●

Etapa 5. Aplique certificados assinados a componentes em servidores CMS.

Para aplicar certificados ao Webadmin, execute os próximos comandos:1.

webadmin disable

webadmin certs <keyfile> <certificate file> <certificate bundle/Root CA>

webadmin enable

Para aplicar certificados ao Callbridge, execute os próximos comandos:2.

callbridge certs <keyfile> <certificate file> <certificate bundle/Root CA>

callbridge restart

Para aplicar certificados ao Webbridge, execute os próximos comandos: 3.

webbridge disable

webbridge certs <keyfile> <certificate file> <certificate bundle/Root CA>

webbridge enable

Para aplicar certificados ao XMPP, execute os seguintes comandos:4.

xmpp disable



xmpp certs <keyfile> <certificate file> <certificate bundle/Root CA>

xmpp enable

Para aplicar certificados ao banco de dados, execute os próximos comandos: 5.

database cluster remove

database cluster certs <server_key> <server_certificate> <client_key> <client_certificate> <Root

ca_crt>

database cluster initialize (only on Master node)

database cluster join <FQDN or IP of Master> (only on slave node)

Para aplicar certificados a TURN, execute os seguintes comandos:6.

turn disable

turn certs <keyfile> <certificate file> <certificate bundle/Root CA>

turn enable
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