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Introdução

Este original descreve o procedimento ao Enable Encryption no gerente das comunicações
unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da versão 11.5(2) ou mais recente CUCM.
Adicionalmente, assegure isso:

Seu server da licença para a versão 11.5.1SU3 e mais recente CUCM deve ser o gerenciador
de licença principal de Cisco (PLM) 11.5.1SU2 ou mais altamente. Isto é porque a versão
11.5.1SU3 CUCM exige a licença da criptografia a fim permitir o misturado-MODE e o PLM
não apoia a licença da criptografia até 11.5.1SU2. Para mais referência da informação os
Release Note para o gerenciador de licença da prima de Cisco, liberam 11.5(1)SU2.

●

Para a versão 12.0 ou mais recente CUCM, assegure o token que você gerou ou no server
esperto do gerenciador de software ou seu -Prem no gerenciador de software esperto de
Cisco (CSSM), tem a funcionalidade Exportação-controlada ativada. CUCM exige este a fim
permitir o misturado-MODE.

●

Você tem o acesso administrativo ao CLI do nó do editor CUCM.●

Há uma conectividade direta entre todos os Nós CUCM no conjunto. Isto é muito importante
porque o arquivo do certificate trust list (CTL) é copiado a todos os Nós no conjunto através
do Secure File Transfer Protocol (SFTP).

●

Os dispositivos em seu desenvolvimento apoiam a Segurança à revelia (SBD). Você pode●
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usar a lista unificada dos recursos de telefone CM de Cisco unificada relatando o Web page
(IP ou FQDN>/cucreports/de https:// <CUCM) a fim determinar os dispositivos que apoiam o
SBD.

Componentes Utilizados

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

Versão 11.5 ou mais recente CUCM (conjunto de dois Nós)●

Telefones IP do Cisco 8865 Series registrados através do Session Initiation Protocol (SIP)●

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

Àrevelia, um conjunto CUCM é configurado como NON-seguro, este significa que os recursos de
segurança tais como media e criptografia da sinalização estão desabilitados em um conjunto
brandnew. Para que o CUCM permita suas capacidades da criptografia, o conjunto deve ser
configurado ao que é sabido como o misturado-MODE.

O nome misturado-MODE vem do fato de que, nesta configuração, CUCM apoia o registro se fixa
e dispositivos NON-seguros.

Quando você move o conjunto para o misturado-MODE, igualmente gerencie um arquivo CTL no
conjunto. Este arquivo contém entradas para vário CallManager (CCM+TFTP), função do proxy
do Certificate Authority (CAPF) e Certificados internos da recuperação da lista da confiança (ITL),
e está usado com o arquivo ITL quando o telefone se registra.

Configurar

Verifique se seu conjunto está no Misturado-MODE

Há duas maneiras de verificar o status de segurança do seu conjunto:

A opção 1. executa a pergunta da língua de consulta estruturada (SQL) aqui em seu editor CUCM
como mostrado:

admin: run sql select paramname,paramvalue from processconfig where

paramname='ClusterSecurityMode'

paramname paramvalue =================== ========== ClusterSecurityMode 0

Se o paramvalue é 0, esse significa que o conjunto reage do modo NON-seguro. Se o valor é 1, o
conjunto está no misturado-MODE.

A opção 2. navega à administração CM > ao sistema > aos parâmetros empresariais > ao modo
de segurança do conjunto segundo as indicações da imagem:



Se o valor está em 0, esse significa que o conjunto reage do modo NON-seguro. Se o valor é 1, o
conjunto está no misturado-MODE.

Mude o conjunto para ser executado no Misturado-MODE

Etapa 1. Abra uma sessão CLI para o editor CUCM.

Etapa 2. Execute o comando do grupo-conjunto misturado-MODE do ctl dos utils segundo as
indicações da imagem:

Etapa 3. Reinicie estes serviços em todos os Nós no conjunto:

Cisco Call Manager●

Gerenciador de CTI de Cisco●

Cisco TFTP●

Etapa 4. Reinicie todos os telefones assim que podem obter seu arquivo novo CTL.

Etapa 5. Verifique o índice do arquivo CTL com o comando do ctl da mostra.

Nota: Quando o conjunto é colocado no Misturado-MODE, o arquivo CTL pode ser assinado
pelo certificado CCM+TFTP (server) do nó do editor ou pelo certificado de ITLRecovery do
nó do editor.

Em versões 11.5.x CUCM:

admin:show ctl

The checksum value of the CTL file:

0c05655de63fe2a042cf252d96c6d609(MD5)

8c92d1a569f7263cf4485812366e66e3b503a2f5(SHA1)

Length of CTL file: 4947

[...]

        CTL Record #:1

                  ----

BYTEPOS TAG             LENGTH  VALUE

------- ---             ------  -----

1       RECORDLENGTH    2       1156

2       DNSNAME         16      cucm-1051-a-pub



3       SUBJECTNAME     62      CN=cucm-1051-a-pub;OU=TAC;O=Cisco;L=Krakow;

                                ST=Malopolska;C=PL

4       FUNCTION        2       System Administrator Security Token

5       ISSUERNAME      62      CN=cucm-1051-a-pub;OU=TAC;O=Cisco;L=Krakow;

                                ST=Malopolska;C=PL

6       SERIALNUMBER    16      70:CA:F6:4E:09:07:51:B9:DF:22:F4:9F:75:4F:C5:BB

7       PUBLICKEY       140

8       SIGNATURE       128

9       CERTIFICATE     694     E9 D4 33 64 5B C8 8C ED 51 4D 8F E5 EA 5B 6D 21

                                A5 A3 8C 9C (SHA1 Hash HEX)

10      IPADDRESS       4

This etoken was used to sign the CTL file.

Em versões 12.x ou mais recente CUCM:

admin:show ctl

The checksum value of the CTL file:

939eeace48a1c3dfef3e807a1f6c36ba(MD5)

6d0b8268c412355d7ac94da22f6698d54c3dc1d0(SHA1)

Length of CTL file: 9485

[...]

        CTL Record #:4

                  ----

BYTEPOS TAG             LENGTH  VALUE

------- ---             ------  -----

1       RECORDLENGTH    2       1736

2       DNSNAME         7       125pub

3       SUBJECTNAME     82

CN=ITLRECOVERY_125pub.cucm.collab.mx;OU=Collaboration;O=Cisco;L=CUCM;ST=CDMX;C=MX

4       FUNCTION        2       System Administrator Security Token

5       ISSUERNAME      82

CN=ITLRECOVERY_125pub.cucm.collab.mx;OU=Collaboration;O=Cisco;L=CUCM;ST=CDMX;C=MX

6       SERIALNUMBER    16      6E:FC:C3:DE:5A:42:5C:E6:53:0D:97:CC:B0:6D:4C:35

7       PUBLICKEY       270

8       SIGNATURE       256

9       CERTIFICATE     985     0E 9C 54 E9 92 07 BF 94 15 38 8D 51 14 00 A1 66 50 DD 6B EB

(SHA1 Hash HEX)

10      IPADDRESS       4       10.88.247.197

This etoken was used to sign the CTL file.

Etapa 6. Você pode verificar que os telefones obtêm o arquivo CTL nos parâmetros da instalação
de rede, da página do acesso à Web do telefone segundo as indicações da imagem:



Nota: Quando você verifica a soma de verificação no telefone, você vê o message digest 5
(MD5) ou o algoritmo de mistura segura (SHA1) baseado no modelo do telefone.

Crie e aplique um perfil de segurança do telefone

Etapa 1. Navegue ao > segurança da administração > do sistema CM > ao perfil de segurança do
telefone.

Etapa 2. Execute uma busca com estes parâmetros: O nome, contém, <yourPhoneModel>.

Etapa 3. Encontre o perfil modelo do seu telefone e selecione a cópia segundo as indicações da
imagem:



Etapa 4. No perfil novo, mude esta informação e selecione a salvaguarda segundo as indicações
da imagem:

Nome: <Change NON-seguro a Secure>●

Modo da segurança do dispositivo: Criptografado●

Tipo do transporte: TLS●

Porta de telefone do SORVO: 5061●

Etapa 5. Navegue ao dispositivo > aos telefones e selecione o telefone que você quer aplicar o
perfil a.

Etapa 6. Sob a informação específica do protocolo, mude o perfil de segurança do dispositivo ao
novo que você apenas criou.



Etapa 7. A salvaguarda seleta, aplica então a configuração e restaura-a finalmente.

Nota: Você precisa de criar um perfil de segurança do telefone para cada modelo que do
telefone você tem.

Configurar a Segurança em troncos do SORVO

Neste exemplo particular, o dispositivo de extremidade oposta neste tronco do SORVO é um
Cisco Unified Border Element (CUBO).

Nota: A fim estabelecer uma conexão do Transport Layer Security (TLS), CUCM precisa de
ser o certificado do outro dispositivo em sua loja da confiança, transferida arquivos pela rede
como a callmanager-confiança.

Etapa 1. Navegue ao > segurança da administração > do sistema CM > ao perfil de segurança do
tronco do SORVO.

Etapa 2. Encontre o perfil não seguro do tronco do SORVO e selecione a cópia segundo as
indicações da imagem:



Etapa 3. No perfil novo, mude esta informação e selecione a salvaguarda segundo as indicações
da imagem:

Nome: <yourProfileName>●

Segurança do dispositivo: Criptografado●

Tipo entrante do transporte: TLS●

Tipo que parte do transporte: TLS●

Fixe o assunto do certificado: <SubjectNameOfTheDevice'sCertificate>●

Porta de recebimento: 5061●

Se você não é certo sobre o campo de assunto do certificado, você pode verificar o nome do
sujeito diretamente no certificado. Navegue ao > segurança > ao gerenciamento certificado da
administração ósmio, encontre o certificado do dispositivo e selecione-o segundo as indicações
da imagem:



Procure então o campo de nome do sujeito na informação do certificado segundo as indicações
da imagem:



Etapa 4. Navegue ao dispositivo > aos troncos e selecione o tronco que você quer aplicar o perfil
a.

Etapa 5. Sob a informação do SORVO, mude estes campos: 

Porta do destino: 5061●

Perfil de segurança do tronco do SORVO: <SecureProfileYouCreated>●



Etapa 6. Selecione a salvaguarda, a seguir a restauração a fim reiniciar o tronco com a
configuração nova.

Verificar

O procedimento de verificação é realmente parte do processo de configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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