
Como ao certificado de importação em Series
Switch Sx350 e Sx550X 

Pré-requisitos
 
Você deve ter um certificado auto-assinada ou do Certificate Authority (CA). As etapas para obter

Objetivo

Este objetivo deste original é fornecer as etapas para importar com sucesso um certificado em
Series Switch Sx350 e Sx550X usando a interface gráfica de usuário (GUI) e o comando line
interface(cli).
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Introdução

Uma das edições encontradas quando importar um certificado no Switches Sx350 e Sx550X for
que o encabeçamento chave das caras do usuário é faltante e/ou falhado aos erros da chave
pública de carga. Este original explicará como conseguir após estes erros importar com sucesso
um certificado. Um certificado é um documento eletrónico que identifique um indivíduo, um server,
uma empresa, ou a outra entidade e associe essa entidade com uma chave pública. Os
Certificados são usados em uma rede para fornecer o acesso seguro. Os Certificados podem
auto-ser assinados ou digitalmente assinado por um Certificate Authority (CA) externo. Um
certificado auto-assinado, como o nome indica, é assinado por seu próprio criador. Os CAs
controlam pedidos do certificado e Certificados da edição às entidades de participação tais como
anfitriões, dispositivos de rede, ou usuários. Um certificado digital Ca-assinado é considerado
padrão para indústria e mais seguro.

Dispositivos e versão de software aplicáveis
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um certificado auto-assinado são incluídas neste artigo. Para aprender mais sobre certificados de
CA, clique aqui.
  
Importe usando o GUI
 
Passo 1
 
Entre ao GUI do interruptor incorporando seu nome de usuário e senha. Clique o início de uma
sessão.
 

  
Passo 2
 
Do modo de exibição à direita o lado de direita superior do GUI, escolha avançado usando a
opção da gota-para baixo.
 

  
Etapa 3
 
Navegue à Segurança > ao servidor SSL > à autenticação de servidor SSL.
 

  
Passo 4
 
Selecione um dos Certificados que é automóvel gerado. Selecione a identificação 1 ou 2 do 
certificado e clique sobre o botão Edit. 

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/5_0/configuration/guides/sec/nxos/sec/digicert.html#37318


  
Etapa 5
 
Para gerar um certificado auto-assinado, na janela pop-up nova permite a chave regenerada RSA
 e incorpora os seguintes parâmetros:
 

 
Comprimento chave
 
 
Common Name
 
 
Unidade da organização
 
 
Nome de organização
 
 
Lugar
 
 
Estado
 
 
País
 
 
Duração
 
 

O clique gerencie.
 



 

 
Etapa 6
 
Agora você poderá ver o certificado definido pelo utilizador sob a tabela da chave do servidor SSL
. Selecione o certificado recém-criado e clique sobre detalhes.
 

  
Etapa 7
 
Na janela pop-up você poderá ver os detalhes do certificado, da chave pública e da chave privada
(cifrada). Você pode copiar aqueles em um arquivo separado do bloco de notas. Dados sensíveis
do indicador do clique como o texto simples.
 

Você pode igualmente criar um certificado de um CA da terceira.



  
Passo 8
 
Uma janela pop-up abrirá para confirmar o indicador da chave privada como o texto simples, 
APROVAÇÃO do clique.
 

  
Passo 9
 
Agora você poderá ver a chave privada no formulário de texto simples. Copie que saída do texto
simples em um arquivo do bloco de notas. Clique perto.
 



  
Passo 10
 
Selecione o certificado definido pelo utilizador recém-criado e clique o certificado de importação.
 

  
Passo 11
 
Na janela pop-up nova, permita a opção do par de chaves da importação RSA e cole a chave
privada (copiada na etapa 9) no formato do texto simples. Clique em Apply.
 



 

 
Etapa 12
 
Você verá a notificação do sucesso na tela. Você pode fechar este indicador e salvar a
configuração no interruptor.
 

Neste exemplo as palavras-chave, RSA, são incluídas no COMEÇO e na EXTREMIDADE da
chave pública.



  
Possíveis erros
 
Os erros discutidos referem-se a chave pública. Normalmente há dois tipos de formatos da chave
pública que são usados:
 
1. Arquivo de chave pública RSA (PKCS#1): Isto é específico para chaves RSA. 
Começa e termina com as etiquetas: 
-----COMECE A CHAVE PÚBLICA RSA----- 
DATA CODIFICADO BASE64 
-----CHAVE PÚBLICA DA EXTREMIDADE RSA-----
 
2. Arquivo de chave pública (PKCS#8): Este é mais formato da chave genérica que identifica o
tipo de chave pública e contém os dados relevantes. 
Começa e termina com as etiquetas: 
-----COMECE A CHAVE PÚBLICA----- 
DATA CODIFICADO BASE64 
-----CHAVE PÚBLICA DA EXTREMIDADE-----
  
O encabeçamento chave é erro faltante
 
Cenário 1: Você gerou o certificado de um CA da terceira. Você copiou e colou a chave pública e
clicou-a aplica-se.
 



Você recebeu a mensagem, erro: O encabeçamento chave falta. Feche a janela. Algumas
alterações podem ser feitas para fazer este problema desaparecer.
 



 
Para fixar este erro:
 

 
Adicionar as palavras-chave, RSA, ao começo da chave pública: COMECE A CHAVE
PÚBLICA RSA
 
 
Adicionar as palavras-chave, RSA, à extremidade da chave pública: TERMINE A CHAVE
PÚBLICA RSA
 
 
Remova os primeiros 32 caráteres do código-chave. A parcela destacada mostrada abaixo é
um exemplo dos primeiros 32 caráteres.
 
 

 
Quando você aplica os ajustes, você não obterá o encabeçamento chave é erro faltante na
maioria dos casos.
  
Não carregam o erro da chave pública



Cenário 2: Você gerou um certificado em um interruptor e importou-o em um outro interruptor.
Você copiou e colou a chave pública após ter removido os primeiros 32 caráteres e clicou-a 
aplica-se.
 

 
Você obteve não é carregado o erro da chave pública na tela.
 



 
Para fixar este erro, não suprima dos primeiros 32 caráteres da chave pública neste caso.
 



  
Importe usando o CLI
 
Passo 1
 
Ao certificado de importação usando o CLI, inscreva o comando seguinte.
 
importação do [certificate number] do certificado do switch(config)#crypto 
 
O certificado 2 é importado neste exemplo.
 
importação do certificado 2 do switch(config)#crypto 
 
Passo 2
 
Cole a entrada; adicionar um período (.) em uma linha separada após a entrada.
 
-----COMECE A CHAVE PRIVADA RSA----- 

MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQC/rZQ6f0rj8neA 

… truncou 24 linhas…. 

h27Zh+aWX7dxakaoF5QokBTqWDHcMAvNluwGiZ/O3BQYgSiI+SYrZXAbUiSvfIR4 

NC1WqkWzML6jW+52lD/GokmU 

-----CHAVE PRIVADA DA EXTREMIDADE RSA----- 

-----COMECE A CHAVE PÚBLICA RSA----- 

MIIBCgKCAQEAv62UOn9K4/J3gCAk7i9nYL5zYm4kQVQhCcAo7uGblEprxdWkfT0l 

… truncou 3 linhas…. 

64jc5fzIfNnE2QpgBX/9M40E41BX5Z0B/QIDAQAB 



-----CHAVE PÚBLICA DA EXTREMIDADE RSA----- 

-----COMECE O CERTIFICADO----- 

MIIFvTCCBKWgAwIBAgIRAOOBWg4bkStdWPvCNYjHpbYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw 

---truncado 28 linhas… 

8S+39m9wPAOZipI0JA1/0IeG7ChLWOXKncMeZWVTIUZaEwVFf0cUzqXwOJcsTrMV 

JDPtnbKXG56w0Trecu6UQ9HsUBoDQnlsN5ZBHt1VyjAP 

-----CERTIFICADO DA EXTREMIDADE----- 

. 

Certificado importado com sucesso 

Emitido por: C=xx, ST=Gxxxxx, L=xx, O=xx CA Limited, servidor seguro CA da validação da

organização de CN=xx RSA 

Válido de: 14 de junho 00:00:00 2017 GMT 

Válido a: 11 de setembro 23:59:59 2020 GMT 

Assunto: C=DE/postalCode=xxx, ST=xx, L=xx/street=xxx 2, O=xxx, OU=IT, CN=*.kowi.eu 

Impressão digital SHA: xxxxxx  
Conclusão
 
Você tem aprendido agora as etapas importar com sucesso um certificado nos Series Switch
Sx350 e Sx550X usando o GUI e o CLI.
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