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Introdução

Este documento descreve como gerar certificados assinados da solicitação de assinatura de
certificado (CSR) e da transferência de arquivo pela rede aos server do server de comunicação
de vídeo (VCS) /Expressway.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de server VCS/Expressway. 

Componentes Utilizados

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

Acesso Admin aos server VCS/Expressway●

Massa de vidraceiro (ou aplicativo similar)●

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.

Gerencia o CSR

Há duas maneiras que você pode gerar o CSR, um é gerar o CSR diretamente no server
VCS/Expressway do GUI com o uso do acesso admin ou você pode fazê-lo com o uso de todo o
Certificate Authority (CA) da 3ª parte externamente.

Em ambos os casos, o CSR tem que ser gerado nestes formatos para que os serviços
VCS/Expressway trabalhem corretamente.

Caso que os server do VCS não são aglomerados (isto é único nó VCS/Expressway, um para o



núcleo e um para a borda) e usado somente para B2B chama então:

No controle/núcleo:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Na borda:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Caso que os server do VCS estão aglomerados connosco múltiplos e usado somente para B2B
chama então:

No controle/núcleo:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Na borda:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Caso que os server do VCS não estão aglomerados (isto é único nó VCS/Expressway, um para o
núcleo e um para a borda) e são usados para o Acesso remoto móvel (MRA):

No controle/núcleo:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Na borda:

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Subject alternative names (SAN): <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

Caso que os server do VCS são aglomerados connosco múltiplos e usados para MRA:

No controle/núcleo:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Na borda:

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>, <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

Procedimento para gerar o CSR em server VCS/Expressway:

Etapa 1. Navegue ao > segurança > ao certificado de servidor da manutenção > gerenciem o



CSR segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Sob o Common Name, selecione o FQDN do VCS (para instalações NON-aglomeradas)
ou o FQDN do conjunto do VCS (para instalações aglomeradas) segundo as indicações da
imagem.

Etapa 3. Sob o nome alternativo, não selecione nenhuns (para instalações NON-aglomeradas) ou
o FQDN do conjunto do VCS mais FQDNs de todos os pares no conjunto (para instalações
aglomeradas) segundo as indicações da imagem.

Em VCS-E/em server borda de Expressway para instalações MRA, adicionar o domain> <MRA ou
o domain> collab-edge.<MRA no CN além do que aquele tem sido mencionado previamente para
nomes alternativos adicionais (vírgula separada).

Etapa 4. Sob a informação adicional, o algoritmo seleto do comprimento chave (nos bit) e do
resumo como necessário e preenche o resto dos detalhes e seleciona-o então gerencie o
CSR segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. Uma vez que o CSR é gerado, selecione a transferência sob o CSR a fim transferir o
CSR, obtêm-no assinado por seu CA segundo as indicações da imagem.

Aplique certificados assinados aos server

Etapa 1. Navegue ao > segurança da manutenção > certificado de CA confiado a fim transferir
arquivos pela rede o certificate chain de RootCA segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Navegue ao > segurança > ao certificado de servidor da manutenção a fim transferir
arquivos pela rede o certificado de servidor recentemente assinado e arquivo-chave segundo as
indicações da imagem (isto é arquivo-chave é exigido somente quando o CSR é gerado
externamente) segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. Então, navegue às opções da manutenção > do reinício e selecione opções do
reinício para aqueles Certificados novos a fim tomar o efeito segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Navegue aos alarmes a fim procurar todos os alarmes levantados relativos aos
Certificados e tomar em conformidade a ação.
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