Como verificar o CSR e a má combinação do
certificado para o UC
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Introdução
Este documento descreve como identificar se o certificado assinado do Certificate Authority (CA)
combina a requisição de assinatura do certificado existente (CSR) para Cisco unificou serveres de
aplicativo.

Pré-requisitos
Requisitos
Reccommends de Cisco que você tem o conhecimento de X.509/CSR.

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

Informações de Apoio
Um pedido da certificação consiste em um nome destacado, em uma chave pública, e em um
grupo opcional de atributos, assinado coletivamente pela entidade que pede a certificação. Os
pedidos da certificação são enviados a uma autoridade de certificação que transforme o pedido
em um certificado da chave pública X.509. Que formulário a autoridade de certificação retorna

recentemente no certificado assinado é fora do âmbito deste documento. Uma mensagem PKCS
#7 é um possibility.(RFC:2986)

Gerenciamento certificado do Gerenciador de Comunicações de Cisco
A intenção de incluir um grupo de atributos é dupla:
Para fornecer a outra informação sobre uma entidade dada, ou uma senha do desafio por
que a entidade pode mais tarde pedir a revogação de certificado.
Para fornecer atributos para a inclusão nos Certificados X.509. Os server atuais UC não
apoiam uma senha do desafio.
Os server atuais de Cisco UC exigem estes atributos em um CSR segundo as indicações desta
tabela:
●

●

Informações
Descrição
orgunit
unidade organizacional
orgname
nome de organização
localidade
lugar da organização
estado
estado de organização
país
o código de país não pode ser mudado
alternatehostname nome de host alternativo

Produtos Relacionados
Este documento pode igualmente ser usado com estes versão de hardware e software:
●

Gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)

●

Cisco unificou IM e presença

●

Cisco unificou a conexão de unidade

●

CUIS

●

Cisco Meidasence

●

Cisco Unified Contact Center Express (UCCX)

Problema
Em apoiar o UC, você encontra muitos casos onde o certificado assinado de CA não transfere
arquivos pela rede nos server UC. Você não pode sempre identificar o que ocorreu durante a
criação do certificado assinado, desde que você não é a pessoa que usou o CSR para criar o
certificado assinado. Na maioria de encenações, re-assinar um certificado novo toma mais de 24
horas. Os server UC tais como CUCM não detalharam o log/traço para ajudar em identificar
porque a transferência de arquivo pela rede do certificado falha mas apenas dão um Mensagem
de Erro. Este artigo é pretendido ajudar no redução abaixo da edição, se é um server UC ou uma
edição de CA.
Prática geral para certificados assinados CA em CUCM

CUCM apoia a integração com os CA da terceira usando um mecanismo PKCS#10 CSR que seja
acessível no gerenciador certificado GUI do sistema operacional das comunicações unificadas de
Cisco. Os clientes, que usam atualmente CA da terceira devem usar o mecanismo CSR para
emitir Certificados para o CallManager da Cisco, o CAPF, o IPsec, e o Tomcat.
Etapa 1. Mude a identificação antes de gerar o CSR
A identidade do server CUCM para gerar um CSR pode ser alterada usando a Web-Segurança do
comando set segundo as indicações desta imagem.

Se você tem o espaço nos campos acima, use por favor?? para conseguir o comando como:

Etapa 2. Gerencia o CSR.

Etapa 3. Transfira o CSR e obtenha-o assinado por CA.

Etapa 4. Transfira arquivos pela rede o certificado assinado CA ao server.
Uma vez que o CSR está gerado e o certificado está assinado, se você não o transfere arquivos
pela rede com uma leitura de erro do Mensagem de Erro o certificado (segundo as indicações
desta imagem), a seguir você precisa de verificar se o CSR esteja regenerado ou se o certificado
assinado próprio é a causa da edição.

Há três maneiras de verificar se o CSR esteja regenerado ou o certificado assinado próprio seja a
causa da edição.

Solução 1. Use o comando do OpenSSL na raiz (ou no linux)
1. Entre à raiz e navegue ao dobrador.

2. Copie o certificado assinado ao mesmo dobrador usando FTP seguro (SFTP). Se você é
incapaz de estabelecer um servidor SFTP, a seguir transferi-lo arquivos pela rede ao dobrador
TFTP igualmente obtém o certificado no CUCM.

3. Verifique o MD5 para ver se há o CSR e o certificado assinado.

Solução 2. Use todo o matcher da chave do certificado SSL do
Internet

A solução 3. compara o índice de todo o decodificador CSR do
Internet
1. Copie a informação detalhada do certificado da sessão para cada um segundo as indicações
desta imagem.

2. Compare-os em uma ferramenta tal como Notepad++ com a comparação de encaixe segundo
as indicações desta imagem.

