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Introdução

Este original descreve o certificado de registro e a renovação automáticos através da
característica em linha da função do proxy do Certificate Authority (CAPF) para o gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Contribuído por Michael Mendoza, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Unified Communications Manager●

Certificados X.509●

Windows Server●

Diretório ativo de Windows (AD)●

Internet Information Services de Windows (IIS)●

Autenticação do gerenciador de LAN de NT (nova tecnologia) (NTLM)●



Componentes Utilizados

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

Versão 12.5.1.10000-22 CUCM●

Windows Server 2012 R2●

Telefone IP CP-8865/firmware: SORVO 12-1-1SR1-4 e 12-5-1SR2.●

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.

Informações de Apoio

 Este capas de documento a configuração da característica e dos recursos relacionados para a
pesquisa adicional.

Valide o tempo de servidor e a data

Assegure-se de que seu server de Windows tenha a data correta, o tempo e a zona de hora (fuso
horário) configurados como ele afetam os tempos da validez para o certificado da CA raiz do
server (Certificate Authority) assim como aqueles Certificados emitidos por ele.

Nome de computador do server da atualização

Àrevelia o nome de computador do server tem um nome aleatório tal como WIN-730K65R6BSK.
A primeira coisa precisa de ser feita antes que você permita serviços do domínio AD dever
assegurar para atualizar o nome de computador do server ao que você quer o nome de emissor
do hostname e da CA raiz do server ser para o fim da instalação; se não toma muitas etapas
extras para mudar esta depois que os serviços AD são instalados.

Navegue ao servidor local, selecione o nome de computador para abrir as propriedades do
sistema

●

Selecione o botão da mudança e datilografe dentro o nome de computador novo:●



Reinicie o server para que as mudanças obtenham aplicado●

Configurar

Serviços, usuário e e molde de certificado AD

Permita e configurar serviços de diretório ativo

No gerenciador do servidor seleto adicionar papéis e caracterize a opção, selecionem a
instalação Papel-baseada ou característica-baseada e escolham seu server do pool (deve
somente haver um no pool) e então dos serviços do domínio do diretório ativo:

●



Continue a selecionar o botão Next Button e a instalá-lo então●

Selecione o botão Close Button depois que termina a instalação●

Uma aba de advertência aparece sob o gerenciador do servidor > o AD DS com a
configuração do título exigida para serviços do domínio do diretório ativo; Selecione mais
relação e ação disponível para começar então o assistente de configuração:

●

Siga os alertas no assistente de configuração do domínio, adicionar uma floresta nova com
seu Domain Name desejado da raiz (michamen.com usado para este laboratório) e uncheck
a caixa DNS quando disponível, defina a senha DSRM (C1sc0123 usado! para este
laboratório):

●



Você precisa de especificar um Domain Name de NetBIOS (MICHAMEN1 usado neste
laboratório).

●

Siga o assistente à conclusão. As repartições do server então para terminar a instalação.●

Você precisa de especificar seu Domain Name novo a próxima vez onde você entra. Por
exemplo MICHAMEN1\Administrator.

●

Permita e configurar serviços certificados



No gerenciador do servidor seleto adicionar papéis e características●

Selecione serviços certificados de diretório ativo e siga os alertas para adicionar os recursos
requerido (todas as características disponíveis foram selecionadas dos serviços do papel que
foram permitidos para este laboratório)

●

Para o papel os serviços verificam o registro da Web da autoridade de certificação●

Uma aba de advertência deve aparecer sob o gerenciador do servidor >AD DS com a
configuração do título exigida para serviços certificados do diretório ativo; Selecione mais
relação e então ação disponível:

●



No cargo CAD instale o wizard de configuração navegam com estas etapas: ●

Selecione os papéis do registro da autoridade de certificação e da Web da autoridade de
certificação

●

Escolha a empresa CA com opções:●

CA raiz●

Crie uma chave privada nova●

Chave privada do uso – SHA1 com configurações padrão●

Ajuste um Common Name para o CA (deve combinar o hostname do server):●

Ajuste a validez para os anos 5 (ou o mais se desejado)●

Selecione o botão Next Button com o resto do assistente●

Criação do molde de certificado para CiscoRA

Abra o MMC. Selecione o logotipo do começo dos indicadores e datilografe o mmc da corrida●

Abra um indicador MMC e adicionar o seguimento pressão-INS (usado em pontos diferentes
da configuração) selecionam então ESTÁ BEM:

●



Selecione o arquivo > a salvaguarda e salvar esta sessão de console ao desktop para o re-
acesso rápido

●

Do pressão-INS, selecione moldes de certificado●

Crie ou clone um molde e nomeie-o CiscoRA●



Altere o molde. Direito-clique nele e em propriedades seletas●

Selecione o tab geral e ajuste o período de validade a 20 anos (ou ao outro valor se
desejado)

●

Selecione os Ramais aba, destaque políticas do aplicativo, e selecione-as então editam●

Remova todas as políticas que forem mostradas no indicador que aparece●

Selecione a aba do nome do sujeito e selecione a fonte no botão de rádio do pedido●

Selecione a ABA de segurança e conceda todas as permissões para todos os grupos/nomes
de usuário que são mostrados

●



Faça o molde de certificado disponível para emitir

Na autoridade de certificação seleta MMC pressão-INS e expanda a árvore do dobrador a fim
encontrar o dobrador dos moldes de certificado

●

Direito-clique no espaço branco no quadro que contém o nome e a finalidade pretendida●

Selecione novo e molde de certificado para emitir●

Selecione o molde recém-criado e editado de CiscoRA●



Criação de conta de CiscoRA do diretório ativo

Navegue a MMC pressão-INS e selecione usuários e computadores de diretório ativo●

Selecione a pasta de usuários na árvore na placa leftmost●

Direito-clique no espaço branco no quadro que contém o nome, o tipo e a descrição●

Selecione novo e o usuário●

Crie a conta de CiscoRA com o username/senha (ciscora/Cisco123 foi usado para este
laboratório) e selecione a senha nunca expira caixa de seleção quando se mostra

●

Autenticação IIS e configuração obrigatória SSL

Permita a autenticação de NTLM

Navegue a MMC pressão-INS e sob o gerente do Internet Information Services (IIS) pressão-
em seleto seu nome de server

●

As características alistam indicadores no frame seguinte. Fazer duplo clique o ícone da
característica de autenticação

●



Destaque a autenticação do Windows e do quadro de ações (painel correto) selecione a
opção da possibilidade

●

Opção de configuração avançada dos indicadores da placa das ações; selecione-a e uncheck
permitem a autenticação Núcleo-MODE

●

Selecione fornecedores e põe-nos em ordem NTML, negocie-os e negocie-os opcionalmente:
Kerberos

●



Gerencia o certificado de identidade para o servidor de Web

Se não já o caso, você precisa de gerar um certificado um certificado de identidade para seu
serviço de Web que é assinado pelo CA porque CiscoRA não pode lhe conectar se o certificado
do servidor de Web Auto-é assinado:

Selecione seu servidor de Web do IIS pressão-em e fazer duplo clique o ícone da
característica dos certificados de servidor:

●



Àrevelia, você pode ver um certificado alistado lá; qual é o CERT auto-assinado da CA raiz;
Do menu das ações selecione a opção do certificado do domínio da criação. Incorpore os
valores ao wizard de configuração a fim criar seu certificado novo. Assegure-se de que o
Common Name seja um FQDN do pode ser resolvido (nome de domínio totalmente
qualificado) e selecione então em seguida:

●

Selecione seu certificado de Ca da raiz para ser o expedidor e para selecionar o
revestimento:

●



Você pode ver ambos, o certificado de CA e o certificado de identidade do seu servidor de
Web alistados:

●

Emperramento do servidor de Web SSL

Selecione um local na vista de árvore (você pode usar a website padrão ou a fazer mais
granulada aos locais específicos) e selecione emperramentos da placa das ações. Isto traz
acima o editor dos emperramentos que permite que você crie, edite, e suprima de
emperramentos para seu site. Seleto adicionar a fim adicionar seu SSL novo que liga ao
local.

●



As configurações padrão para um emperramento novo são ajustadas ao HTTP na porta 80.
Selecione https no tipo lista de drop-down. Selecione o certificado auto-assinado que você
criou na seção anterior da lista de drop-down do certificado SSL e seleciona então ESTÁ
BEM.

●

Agora você tem um SSL novo que liga em seu local e tudo que permanece é verificar que
trabalha por seleto consulta (https) a opção *:443 do menu e assegura-se de que o página da
web do padrão IIS use HTTPS:

●



Recorde reiniciar o serviço IIS após alterações de configuração. Use a opção do reinício da
placa das ações.

●

Configuração CUCM

Navegue a seu página da web do CS AD (https://YOUR_SERVER_FQDN/certserv/) e
transfere o certificado de CA

●

https://YOUR_SERVER_FQDN/certserv/


Navegue à Segurança > ao gerenciamento certificado da página de administração ósmio e
selecione o botão do certificado/certificate chain da transferência de arquivo pela rede a fim
transferir arquivos pela rede o certificado de CA com a CAPF-confiança ajustada finalidade

●

Navegue ao sistema > aos parâmetros de serviço. Selecione o servidor do publicador
unificado CM no campo do server e na função do proxy do Certificate Authority de Cisco no
campo do serviço

●

Ajuste o vale do expedidor do certificado ao valor-limite ao Online CA e incorpore os valores●



para os campos dos parâmetros do Online CA. Assegure para usar o FQDN do servidor de
Web, o nome do molde de certificado criado mais cedo (CiscoRA), o tipo CA como Microsoft
CA e para usar as credenciais da conta de usuário de CiscoRA criada mais cedo

Um indicador do PNF informa-o que o serviço CAPF precisa de ser reiniciado. Mas
primeiramente, ative o serviço do certificado de registro de Cisco através de Cisco unificou a
utilidade > as ferramentas > a ativação do serviço, selecionam o editor no campo do server e
verificam a caixa de seleção do serviço do certificado de registro de Cisco, e selecionam
então o botão Save Button:

●

Verificar

Verifique Certificados IIS

De um web browser em um PC com Conectividade ao server (preferivelmente na mesma
rede que o editor CUCM) navegue à URL:

●

https:// YOUR_SERVER_FQDN/certserv/

O certificado não-confiou que o alerta está indicado. Adicionar a exceção e verifique o
certificado. Assegure-se de que combine o FQDN previsto:

●



Depois que você aceita a exceção, você precisa de autenticar; neste momento você precisa
de usar as credenciais configuradas para a conta de CiscoRA mais cedo:

●

Depois que a autenticação você deve poder considerar a página de boas-vindas do CS AD
(serviços certificados do diretório ativo):

●



Verifique a configuração CUCM

Execute as etapas que você segue normalmente a fim instalar um certificado LSC em um dos
telefones.

Etapa 1. Abra a página de administração do CallManager, dispositivo e telefone-a então

Etapa 2. Selecione o botão Find Button para indicar os telefones

Etapa 3. Selecione o telefone que você deseja instalar sobre o LSC

Etapa 4. Enrole para baixo a informação da função do proxy da autoridade de certificação (CAPF)

Etapa 5. Selecione a instalação/elevação da operação do certificado.

Etapa 6. Selecione o modo de autenticação. (Pela corda nula é muito bem para propósitos de
teste)

Etapa 7. O rolo à parte superior da página e seleciona a salvaguarda a seguir aplica a
configuração para o telefone.

Etapa 8. Após o telefone reinicia e registra para trás o uso o filtro do estado LSC confirmar o LSC
instalou com sucesso.

Do lado MMC aberto do server AD e expanda a autoridade de certificação pressão-em para
selecionar o dobrador emitido dos Certificados

●

A entrada para o telefone é indicada dentro da vista sumária, estes é alguns dos detalhes
indicados: Identificação do pedido: Número de sequência originalNome do solicitador: O
username da conta configurada de CiscoRA deve ser indicadoMolde de certificado: O nome
do molde de CiscoRA criado deve ser indicadoCommon Name emitido: O modelo do telefone
adicionado pelo nome de dispositivo deve ser indicadoData efetiva do certificado e data de
expiração do certificado

●



Relações relacionadas

Pesquisando defeitos o Online CA CAPF●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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