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Introdução

Este original descreve as soluções para o início de uma sessão MRA (Acesso remoto móvel) e o
B2B (business-to-business) que chamam a edição devido à expiração do certificado de CA de
Sectigo em 30o maio.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Problema

O pacote do certificado de CA de Sectigo expirou em 30o maio que causando indisponibilidade
para o desenvolvimento Expressway/VCS. Você pode experimentar o início de uma sessão e o
B2B MRA que chama indisponibilidade devido às falhas de negociação certificate/TLS. A maioria
destas edições é raiz causada à expiração do certificado de Sectigo. Mesmo foi documentado no
advisory liberado pela relação de Sectigo 
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA01N000000rgSZ

https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA01N000000rgSZ


Sintomas

A expiração do certificado conduzirá aos seguintes sintomas

- O início de uma sessão MRA, B2B chama o trabalho
- Aglomerando-se para baixo
- Zona de Traversal (com falhas TLS)

- Sectigo CA usado para assinar o certificado VCS/Expressway

Pequenas notícias do log da referência

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: Event="Inbound TLS Negotiation Error" Service="SIP"

Src-ip="10.106.102.215" Src-port="11239" Dst-ip="10.106.102.222" Dst-port="5061" Detail="No SSL

error available, probably remote disconnect" Protocol="TLS" Level="1" UTCTime="2020-05-31

04:02:55,897"

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: UTCTime="2020-05-31 04:02:55,896"

Module="developer.ssl" Level="ERROR" CodeLocation="ppcmains/ssl/ttssl/ttssl_openssl.cpp(68)"

Method="::TTSSLErrorOutput" Thread="0x7f8dafea0700": TTSSL_continueHandshake: Failed to

establish SSL connection iResult="0" error="5" bServer="true"

localAddress="['IPv4''TCP''10.106.102.222:5061']"

remoteAddress="['IPv4''TCP''10.106.102.215:11239']"

2020-05-31T00:02:55.897-04:00 expe tvcs: UTCTime="2020-05-31 04:02:55,897" Module="network.tcp"

Level="DEBUG": Src-ip="10.106.102.215" Src-port="11239" Dst-ip="10.106.102.222" Dst-port="5061"

Detail="TCP Connection Closed" Reason="Got EOF on socket"

Solução

Etapa1. Você precisa de transferir o certificado das seguintes relações e de substitui-las com os
Certificados de confiança expirados de Sectigo em todos os peer node. 

https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b3
2b40234/pem

https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c
3d4cbd2/pem

Nota: Ao escrever ao original as relações acima onde reorientado pelo advisory de Sectigo.

Etapa 2. Transferiu arquivos pela rede o certificado transferido em Expressway navegando ao >
segurança da manutenção > certificado de CA
confiado

https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b32b40234/pem
https://censys.io/certificates/52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b32b40234/pem
https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2/pem
https://censys.io/certificates/e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2/pem


Etapa 3. Suprima do certificado de CA expirado Sectigo/AddTurst na loja da confiança do
certificado das vias expressas navegando ao > segurança da manutenção > certificado de CA
confiado.



Etapa 4. Reinício Expressway navegando às opções da manutenção > do reinício > ao reinício



Informações Relacionadas

Pesquisando defeitos o vídeo na expiração do certificado de Expressway Sectigo

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/troubleshooting-expressway-sectigo-certificate-expiry/ba-p/4095647#M1053
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