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Introdução

Este documento descreve as etapas para pesquisar defeitos a encenação onde um Certificate
Authority (CA) - a corrente de certificado assinado é transferida arquivos pela rede à fineza para
um servidor de Web externo que hospede um dispositivo mas o dispositivo não carrega quando
você entra à fineza e você vê o erro “SSLPeerUnverifiedException”.

Contribuído por Gino Schweinsberger, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Certificados SSL●

A administração da fineza●

A administração de Windows Server●

Análise da captura de pacote de informação com Wireshark●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Contact Center unificado (UCCX) 11.X expresso●



Fineza 11.X●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Estas são as condições para que o erro ocorra:

Supõe que corrente da confiança do certificado está transferido arquivos pela rede à fineza●

Assegure-se de que os server/serviços corretos estejam reiniciados●

Supõe que o dispositivo esteve adicionado à disposição da fineza com um HTTPS URL e que
a URL é alcançável

●

Este é o erro observado quando o agente entra à fineza:

“Havia umas edições que rendem este dispositivo. javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: par
não autenticado”

Problemas

Cenário 1: O server de acolhimento negocia o TLS inseguro

Quando o server da fineza faz um pedido de conexão ao server de acolhimento, a fineza Tomcat
anuncia uma lista de cifras da criptografia que apoia.

Algumas cifras não são apoiado devido às vulnerabilidades de segurança,

Se o server de acolhimento seleciona qualquer uma destas cifras, a conexão está recusada:

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA●

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA●



Estas cifras estão sabidas para usar chaves diffie-hellman efêmeras fracas quando negocia a
conexão, e a vulnerabilidade do atasco faz a estes uma escolha ruim para conexões TLS.

Siga o processo do handshake de TLS em uma captura de pacote de informação para ver que
cifra é negociada.

1. A fineza apresenta sua lista de cifras apoiadas na etapa dos hellos do cliente:

2. Para esta conexão TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA foi selecionado pelo server de
acolhimento durante a etapa dos servidores hello porque aquele é mais de grande importância
em sua lista de cifras preferidas.



3. A fineza envia um alerta fatal e termina a conexão:

Solução

A fim impedir o uso destas cifras, o server de acolhimento deve ser configurado para dar a estes
uma prioridade baixa, ou devem ser removidos da lista de cifras disponíveis completamente. Isto
pode ser feito em Windows Server com o editor de política do grupo de Windows (gpedit.msc).

Nota: Para mais detalhes nos efeitos do atasco na fineza e no uso do gpedit, verificação:

Cenário 2: O certificado tem um algoritmo de assinatura unsupported

As autoridades de certificação de Windows Server podem usar uns padrões mais novos da
assinatura para assinar Certificados. Mesmo oferece a maior Segurança do que o SHA, adoção



destes padrões fora dos produtos Microsoft é baixa e os administradores são prováveis ser
executado em questões de interoperabilidade.

A fineza Tomcat confia no provedor de segurança de SunMSCAPI das Javas para permitir o
apoio para os vários algoritmos da assinatura e as funções criptograficamente usados por
Microsoft. Todas as versões atual das Javas (1.7, 1.8, e 1.9) suportam somente estes algoritmos
da assinatura:

MD5withRSA●

MD2withRSA●

NONEwithRSA●

SHA1withRSA●

SHA256withRSA●

SHA384withRSA●

SHA512withRSA●

Éuma boa ideia verificar a versão de java que é executado no server da fineza para confirmar que
algoritmos são apoiados nessa versão. A versão pode ser verificada do acesso raiz com este
comando: Javas - versão

Nota: Para mais detalhes no fornecedor de SunMSCAPI das Javas
refira https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html#Su
nMSCAPI

Se um certificado é fornecido com uma assinatura a não ser aqueles alistados acima, a fineza
não pode usar o certificado para criar uma conexão TLS ao server de acolhimento. Isto inclui os
Certificados que são assinados com um tipo apoiado da assinatura mas foi emitido pelas
autoridades de certificação que têm seus próprios intermediário e certificados de raiz assinados
com o algo outro.

Se você olha uma captura de pacote de informação, a fineza fecha a conexão com “um alerta
fatal: Certificate” erro desconhecido, segundo as indicações da imagem.

Neste momento IS-IS necessário verificar os Certificados apresentados pelo server de

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html#SunMSCAPI
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html#SunMSCAPI


acolhimento e procurar algoritmos unsupported da assinatura. É comum ver RSASSA-PSS como
o algoritmo problemático da assinatura:

Se qualquer certificado na corrente é assinado com RSASSA-PSS, a conexão falha. Neste caso a
captura de pacote de informação mostra que a CA raiz usa RSASSA-PSS para seu próprio
certificado: 

Solução

A fim resolver esta edição, um certificado novo deve ser emitido de um fornecedor de CA que use
somente um dos tipos apoiados da assinatura de SunMSCAPI alistados durante todo o certificate
chain inteiro como explicado antes. 

Nota: Para mais detalhes no algoritmo da assinatura RSASSA-PSS,
veja https://pkisolutions.com/pkcs1v2-1rsassa-pss/

Nota: Esta edição é seguida no defeito CSCve79330

https://pkisolutions.com/pkcs1v2-1rsassa-pss/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve79330
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