
Gerencia o certificado novo de Expressway com
a informação do certificado atual. 
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Introdução

Este original descreve como gerar uma solicitação de assinatura de certificado nova (CSR) com a
informação no certificado existente de Expressway.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Atributos do certificado●

Vias expressas ou server de comunicação de vídeo (VCS)●

Componentes Utilizados

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

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.

Configurar



Etapa 1. Encontre atual certificado.

A fim obter a informação contida no certificado atual, navegue ao > segurança da manutenção >
ao certificado de servidor na interface gráfica de usuário (GUI) de Expressway.

Encontre os dados do certificado de servidor da seção e selecione a mostra (descodificada).

Procure a informação no Common Name (CN) e no nome alternativo sujeito (SAN) segundo as
indicações da imagem:

Agora que você sabe que a NC e os SAN os copiam assim que pode ser adicionada ao CSR
novo.

Optionaly você pode copiar a informação adicional para o certificado que é o país (c), o estado
(ST), a localidade (L), organização (O), unidade organizacional (OU). Esta informação é ao lado
da NC.

Etapa 2. Crie um CSR novo com a informação obtida acima.

A fim criar o CSR navegue ao > segurança > ao certificado de servidor da manutenção.

Encontre a solicitação de assinatura de certificado da seção (CSR) e seleto gerencia o CSR
segundo as indicações da imagem:



Incorpore os valores recolhidos do certificado atual.

A NC não pode ser alterada a menos que for um conjunto. Em caso de um conjunto você pode
selecionar a NC para ser o nome de domínio totalmente qualificado de Expressway (FQDN) ou o
FQDN do conjunto. Neste original um servidor único é usado e daqui os correspods NC ao que
você obteve do certificado atual segundo as indicações da imagem:

Para sem você têm que incorporar os valores manualmente caso que não autopopulated, a fim
fazê-lo que você pode incorporar os valores nos nomes alternativos adicionais, se você tem o
múltiplo sem eles tem que ser vírgula separada por exemplo: example1.domain.com,
example2.domain.com, example3.domain.com. Adicionou uma vez sem são alistados no nome
alternativo como aparecerá seção, segundo as indicações da imagem:

A informação adicional é exigida, se não autopopulated nem tem que ser mudada, ele tem que
manualmente ser entrada segundo as indicações da imagem:



Uma vez que terminado, seleto gerencia o CSR.

Etapa 3. Verifique e transfira o CSR novo.

Agora que o CSR é gerado você pode selecionar a mostra (descodificada) na seção da
solicitação de assinatura de certificado (CSR) para verificar que todos os sem estam presente,
segundo as indicações da imagem:

Na nova janela procure a NC e o nome alternativo sujeito segundo as indicações da imagem:

A NC é adicionada sempre como um SAN automaticamente:

Agora que o CSR foi verificado você pode fechar a nova janela e selecionar a transferência



(descodificada) na seção da solicitação de assinatura de certificado (CSR) segundo as indicações
da imagem:

Depois que é transferido você pode enviar o CSR novo a seu Certificate Authority (CA) a ser
assinado.

Etapa 4. Verifique a informação contida no certificado novo.

Uma vez que o certificado novo é retornado do CA você pode verificar se todos os sem estam
presente no certificado. A fim fazer isso, você pode abrir o certificado e procurar sem atributos.
Neste original um PC Windows é usado para ver os atributos, este não é o único método
enquanto você pode abrir ou descodificar o certificado para rever os attribues.

Abra o certificado e navegue aos detalhes aba e procure o assunto, deve conter a NC e a
informação adicional segundo as indicações da imagem:



Igualmente procure a seção alternativa sujeita do nome, ele deve conter sem você entrou no CSR
segundo as indicações da imagem:



Se todo o sem você entrou no CSR não está atual no contato novo do certificado você CA para
ver se o acréscimo sem permited para seu certificado.

Etapa 5. Transfira arquivos pela rede os certificados de CA novos à loja confiada
server se aplicável.

Se o CA é mesmo que assinou seu certificado velho de Expressway você pode rejeitar esta
etapa. Se é um CA diferente então você tem que transferir arquivos pela rede os certificados de
CA novos à lista confiada CA em cada um dos server de Expressway. Se você tem zonas do
Transport Layer Security (TLS) entre as vias expressas, por exemplo entre Expressway-C e
Expressway-e você tem que transferir arquivos pela rede o CAs novo em ambos os server de
modo que possa se confiar.

A fim fazer que você pode transferir arquivos pela rede seus certificados de CA um por um.
Navegue ao > segurança da manutenção > certificados de CA confiados em Expressway.

Seleto consulte.1.
Na página nova selecione o certificado de CA.2.



Selecione Anexar certificado CA.3.
Este procedimento tem que ser feito para cada certificado de CA no certificate chain (raiz e
intermediários) e tem que ser feito em todos os server de Expressway mesmo se são
aglomerados.

Etapa 6. Transfira arquivos pela rede o certificado novo ao server de Expressway.

Se toda a informação no certificado novo está correta, a fim transferir arquivos pela rede o
certificado novo navegue a: > segurança > certificado de servidor da manutenção.

Encontre a seção nova do certificado da transferência de arquivo pela rede segundo as
indicações da imagem:

Seleto consulte no seleto a seção de arquivo do certificado de servidor.1.
Selecione o certificado novo.2.
Selecione Carregar dados do certificado de servidor.3.

Se o certificado novo é aceitado por Expressway, Expressway alerta para que um reinício aplique
as mudanças e as exibições de mensagem a data de expiração nova para o certificado, como
mostrado un a imagem:

A fim reiniciar Expressway selecione o restat.

Verificar

Uma vez que o server está para trás o certificado novo deve ter sido instalado, você pode
navegar a: > segurança > certificado de servidor da manutenção a fim confirmar.



Encontre os dados do certificado de servidor e procure o certificado atualmente carregado expira
na seção, ele indica a data de expiração nova para o certificado segundo as indicações da
imagem:

Troubleshooting

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