Configurar registros do SORVO para autenticar
e autorizar em uma base do usuário per. (MRA)
para CUCM 11.5
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Introdução
Este documento descreve o comportamento aumentado no gerente das comunicações unificadas
de Cisco (CUCM) que fornece uma camada adicional de autenticação UserID nas mensagens do
REGISTRO do Session Initiation Protocol (SIP) contra o método atual da autenticação somente
na via expressa.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

A administração e configuração CUCM
SORVO Portocol
Via expressa do server de comunicação de vídeo (VC)

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Gerente 11.5 das comunicações unificadas de Cisco e mais atrasado
Via expressa do server de comunicação de vídeo (VC)
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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.
●

●

Informações de Apoio
No passado, o registro do dispositivo através da via expressa do server de comunicação de vídeo
(VC) trabalha quando o dispositivo envia o nome de usuário e senha através do Hypertext
Transfer Protocol (HTTP). A via expressa então autentica o username e permite que o dispositivo
continue com o registro para CUCM sem verificação mais adicional.
O comportamento novo é que agora CUCM verifica a mensagem do REGISTRO do SORVO e se
assegura de que o UserID tenha a associação apropriada ao dispositivo. Através desta
característica o UserID deve autorizar antes que se registre no CUCM; , fornece
consequentemente o nível seguinte da proteção contra o dispositivo de externo/rede
desconhecida. Isto assegura-se de que o REGISTRO do SORVO esteja autorizado, isto é
somente um dispositivo válido associado com o usuário válido deve registrar-se. Se não há
nenhuma associação UserID às rejeições do registro do dispositivo então com código de 401
respostas.
História do fundo
CSCuu97283
CVE ID CVE-2015-6410
Limitações
●

●

●

●

Somente telefones do SORVO das influências
Os registros dos Em-locais são não afetados

Configurar
Diagrama de Rede

Componentes usados (velho contra. Arquitetura nova)
Imagem velha do comportamento:

Imagem nova do comportamento:

Configurações
Parâmetro de serviço novo para firmar esta característica de ligar/desligar: Sistema > parâmetros
de serviço > server > CallManager da Cisco > de registro do SORVO autorização permitida
Valores:
Verdadeiro - (padrão)
Falso
A associação correta UserID ao dispositivo correto determina se o registro do SORVO autoriza ou
rejeições.
●

●

O pedido do processo da autorização do registro segue estas encenações:
Encenação 1. Se o UserID não está atual na mensagem que do REGISTRO deve autoriza e a
APROVAÇÃO 200 é enviada.
Nota: Isto assegura -prem na Interoperabilidade e na compatibilidade retrógrada com versões
mais velhas da via expressa.
Encenação 2. Se o UserID esta presente na mensagem do REGISTRO então…
SE o UserID combina o campo proprietário-identificação na página da configuração
telefônica CUCM, A SEGUIR autorize e envie a APROVAÇÃO 200
SE o UserID combina a associação UserID com o dispositivo na página de configuração do
utilizador final CUCM, A SEGUIR autorize e envie a APROVAÇÃO 200
SE o campo proprietário-identificação está vazio e a associação de dispositivos ao utilizador
final não existe, A SEGUIR autorize e envie a APROVAÇÃO 200
MAIS SE nenhum fósforo, ENTÃO FALHA e envia 401 desautorizados
Encenação 3. Se a mensagem do REGISTRO contém mais de um UserID de valores diferentes,
A SEGUIR A FALHA e envia 401 desautorizados.
●

●

●

●

Nota: Somente a via expressa povoa estes encabeçamentos UserID
Use a tabela de resultados dos casos
Número

Casos de teste

1

O parâmetro UserId no encabeçamento do
contato não está atual

2

3

4

5

6

7
8

O parâmetro UserId no encabeçamento do
contato combina com o OwnerId na página da
configuração do telefone
O parâmetro UserId no encabeçamento do
contato combina com o userId associado a um
dispositivo na página do utilizador final.
O UserId no encabeçamento do contato
combina com o ownerId na página da
configuração do telefone, não combina com o
userId configurado na página do utilizador final
O UserId no encabeçamento do contato
combina com o userId na página do utilizador
final, não combina com o OwnerId na página da
configuração do telefone
OwnerId na página da configuração do telefone
está vazio e o dispositivo não tem nenhum
usuário associado na página do utilizador final
OwnerId na página da configuração do telefone
e no userId configurados para um dispositivo na
página do utilizador final, mas nenhum fósforo
encontrado
Mais de um presente userid no encabeçamento

Autorização do
registro do SORVO
permitida
Verdadeiro

Verdadeiro

Verdadeiro

Resultado
esperado
Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)
Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)
Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)

Verdadeiro

Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)

Verdadeiro

Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)

Verdadeiro

Autorize
(APROVAÇÃ
O 200)

Verdadeiro

401
desautorizad
o

Verdadeiro

401

do contato.
9

UserId múltiplo configurado para um dispositivo
Verdadeiro
na página do utilizador final

10

Unescaping userId

Verdadeiro

11

Refresque o registro

Verdadeiro

12

13

14
15
16

O UserId no encabeçamento do contato é série
vazia, OwnerId e UserId não configurados para
o dispositivo
O UserId no encabeçamento do contato é série
vazia, OwnerId/UserId configurado para o
dispositivo
O UserId esta presente no encabeçamento do
contato, OwnerId/UserId configurado para o
dispositivo, mas nenhum fósforo encontrado
Mais de um presente userId no encabeçamento
do contato
O UserId no encabeçamento do contato é série
vazia, ownerId /UserId configurado para o
dispositivo

desautorizad
o
Autorize
(aprovação 200)
Autorize
(aprovação 200)
Mesmos que a
mensagem
inicial do
REGISTRO

Verdadeiro

Autorize
(aprovação 200)

Verdadeiro

401
desautorizado

Falso

APROVAÇÃO
200

Falso

APROVAÇÃO
200

Falso

APROVAÇÃO
200

Permita a característica através do parâmetro de serviço do Gerenciador de Comunicações
(CCM). Está ligada à revelia e nenhuma configuração mais adicional é exigida.

Verificar
Contacte o encabeçamento
CUCM verifica o encabeçamento do contato da mensagem do REGISTRO para ver se há a
alteração pela via expressa
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Alarme novo (AuthorizationErrorwithWarningLevel)
Um alarme novo (AuthorizationErrorwithWarningLevel) está agora disponível quando há uma

falha na autorização do registro do SORVO

Troubleshooting
Procure tentativas da autorização no resultado do debug dos traços CCM
Exemplos da autorização bem sucedida:

Cenário 1:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Cenário 2:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Exemplo da autorização falha e do alarme:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

