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Introdução

Este documento descreve como gerar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) obter
um certificado novo que você possa transferir arquivos pela rede ao controlador do
gerenciamento integrado de Cisco (CIMC) a fim substituir o certificado de servidor atual. O
certificado de servidor pode ser assinado por um Certificate Authority (CA) público, tal como
Verisign, ou por seu próprio Certificate Authority. O comprimento chave gerado do certificado é
2048 bit.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Você deve entrar como um usuário com privilégios admin configurar Certificados.●

Assegure-se de que a hora CIMC esteja ajustada às horas atual.●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CIMC 1.0 ou mais atrasado●

OpenSSL●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Configurar



  

Etapa 1.   Gerencia o CSR do CIMC.
Etapa 2.   Submeta o arquivo CSR a CA para assinar o certificado. Se sua organização gerencie seus próprios

certificados auto-assinados, você pode usar o arquivo CSR para gerar um certificado auto-assinado.
Etapa 3.   Transfira arquivos pela rede o certificado novo ao CIMC.

Note: O certificado transferido arquivos pela rede deve ser criado de um CSR gerado pelo
CIMC. Não transfira arquivos pela rede um certificado que não seja criado através deste
método.

Gerencia o CSR

Gerencia manualmente um CSR do CLI segundo as indicações da imagem.

Também, consulte o guia que gerencie uma solicitação de assinatura de certificado.

O que faça em seguida?

Execute estas tarefas:

Se você não quer obter um certificado de um Certificate Authority público, e se sua
organização não opera seu próprio Certificate Authority, você pode permitir que CIMC
internamente gerenciam um certificado auto-assinado do CSR e transfiram-no arquivos pela
rede imediatamente ao server. Datilografe y após a alerta final no exemplo para executar esta
ação.

●

Se sua organização opera seus próprios certificados auto-assinados, copie o comando output
de “-----COMECE…” “PARA TERMINAR O PEDIDO DO CERTIFICADO-----” e a pasta a um
arquivo nomeou csr.txt. Entre o arquivo CSR a seu servidor certificado para gerar um
certificado auto-assinado.

●

Se você obtém um certificado de um Certificate Authority público, copie o comando output de
“-----COMECE…” “PARA TERMINAR O PEDIDO DO CERTIFICADO-----” e a pasta a um
arquivo nomeou csr.txt. Submeta o arquivo CSR ao Certificate Authority para obter um

●

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/cli/config/guide/2-0/b_Cisco_UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_201/b_Cisco_UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_201_chapter_01011.html


certificado assinado.
Assegure-se de que o certificado seja do tipo server.●

Se você não usou a primeira opção, em que CIMC internamente gerenciem e transferem arquivos
pela rede um certificado auto-assinado, você deve transferir arquivos pela rede o certificado novo
com o comando upload no modo de comando certificate.

Crie o certificado auto-assinado

Como uma alternativa a CA público e assine um certificado de servidor, opere seu próprio CA e
assine seus próprios Certificados. Esta seção mostra comandos criar CA e gerar um certificado
de servidor com o certificado de servidor do OpenSSL. Para informações detalhadas sobre do
OpenSSL, veja http://www.openssl.org.

Etapa 1. Gerencia a chave privada RSA segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Gerencia o certificado auto-assinado novo segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Assegure-se de que o tipo do certificado seja server segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Dirige CA para usar seu arquivo CSR para gerar um certificado de servidor segundo as
indicações da imagem.

Etapa 5. Verifique se o certificado gerado é do tipo server segundo as indicações da imagem.

http://www.openssl.org/


Etapa 6. Certificado de servidor da transferência de arquivo pela rede segundo as indicações da
imagem.

  

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Navegue ao > gerenciamento de certificado Admin e verifique o certificado atual segundo as



indicações da imagem.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

CSCup26248 - Incapaz de transferir arquivos pela rede o certificado de CA SSL da 3ª parte
CIMC a 2.0.(1a)

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCup26248/?reffering_site=dumpcr
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html

	Configurar o certificado de servidor UCS a CIMC
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Configurar
	Gerencia o CSR
	Crie o certificado auto-assinado
	Verificar
	Troubleshooting
	Informações Relacionadas


