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Introdução

Este documento fornece Como um procedimento para o gerenciamento certificado maioria entre
conjuntos do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) para a migração do
telefone.

Contribuído por Adrian Esquillo, engenheiro de TAC da Cisco.

Nota: Este procedimento é esboçado igualmente na seção dos Certificados do volume do
controlo do Guia de Administração para a liberação CUCM 12.5(1)

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
• Server do Secure File Transfer Protocol (SFTP)
• Certificados CUCM
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Componentes Utilizados

• A informação neste documento é baseada em CUCM 10.X.

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

O gerenciamento certificado maioria permite que um grupo de certifcates seja compartilhado entre
conjuntos CUCM. Esta etapa é uma exigência para funções de sistema dos conjuntos individuais
que precisam uma confiança de ser estabelecidos entre eles, como para o conjunto da cruz da
mobilidade de extensão (EMCC), assim como para a migração do telefone entre conjuntos.

Como parte do procedimento, um arquivo dos padrões #12 da criptografia de chave pública
(PKCS12) que contenha Certificados de todos os Nós em um conjunto é criado. Cada conjunto
deve exportar seus Certificados para o mesmo diretório SFTP no mesmo servidor SFTP. As
configurações maiorias do gerenciamento certificado devem ser feitas manualmente no editor
CUCM da fonte e de grânulos de destino. A fonte e os grânulos de destino devem ser
ascendentes e operacionais de modo que os telefones a ser migrados tenham a Conectividade a
both of these conjuntos. Os telefones do conjunto da fonte são migrados aos grânulos de destino.

Procedimento maioria do gerenciamento certificado

Certificados dos grânulos de destino da exportação

Etapa 1. Configurar o servidor SFTP para o gerenciamento certificado maioria no editor CUCM
dos grânulos de destino.

Neste exemplo, a versão dos grânulos de destino CUCM é 11.5.1.

• Navegue a Cisco unificou o > segurança da administração do OS > o gerenciamento certificado
do volume incorporam os detalhes do servidor SFTP e clicam a exportação, segundo as
indicações da imagem.



Etapa 2. Exporte todos os Certificados de todos os Nós nos grânulos de destino para o servidor
SFTP.

• Na janela pop-up subsequente, selecione tudo para o tipo do certificado e clique então a
exportação, segundo as indicações da imagem.

• Feche a janela pop-up e as atualizações maiorias do gerenciamento certificado com os arquivos
do PKCS12 criados para cada um dos Nós nos grânulos de destino, o página da web refrescam
com esta informação, segundo as indicações da imagem.



Certificados do conjunto da fonte da exportação

Etapa 1. Configurar o servidor SFTP para o gerenciamento certificado maioria no editor CUCM do
conjunto da fonte.

Neste exemplo, a versão do conjunto CUCM da fonte é 10.5.2.

• Navegue a Cisco unificou o > segurança da administração do OS > o gerenciamento certificado
do volume incorporam os detalhes do servidor SFTP e clicam a exportação, segundo as
indicações da imagem.

Nota: Os arquivos do PKCS12 exportados dos grânulos de destino para o servidor SFTP
mostram no página da web maioria de Mangement do certificado do editor do conjunto
CUCM da fonte quando alcançados.

Etapa 2. Exporte todos os Certificados de todos os Nós no conjunto da fonte para o servidor
SFTP.

• Na janela pop-up subsequente, selecione tudo para o tipo do certificado e clique então a
exportação, segundo as indicações da imagem.



• Feche a janela pop-up e as atualizações maiorias do gerenciamento certificado com os arquivos
do PKCS12 criados para cada um dos Nós no conjunto da fonte, o página da web refrescam com
esta informação. O página da web para o gerenciamento certificado maioria do conjunto da fonte
mostra agora os arquivos do PKCS12 da fonte e do destino exportados para o SFTP, segundo as
indicações da imagem.

Consolide arquivos do PKCS12 da fonte e do destino

Nota: Considerando que a exportação maioria do gerenciamento certificado é feita na fonte
e em grânulos de destino, a consolidação é feita através do editor CUCM em somente um
dos conjuntos.

Etapa 1. Retorne à página maioria do gerenciamento certificado do editor CUCM do conjunto da
fonte e clique sobre Consolidate, segundo as indicações da imagem.



• Na janela pop-up subsequente, selecione tudo para o tipo do certificado e clique-o então
consolidam, segundo as indicações da imagem.

• A qualquer hora, você pode verificar o diretório SFTP para verificar os arquivos do pkcs12 que
são contidos para a fonte e grânulos de destino. Os índices do diretório SFTP depois que a
exportação de todos os Certificados dos conjuntos do destino e da fonte foi terminada, segundo
as indicações das imagens.



Certificados de importação aos conjuntos do destino e da fonte

Etapa 1. Certificados de importação aos grânulos de destino

• No editor CUCM dos grânulos de destino navegue a Cisco unificou o > segurança da
administração do OS > o gerenciamento certificado do volume e deixou a página refrescar, a
seguir clicaram a importação, segundo as indicações da imagem.

• Na janela pop-up subsequente, selecione tudo para o tipo do certificado e clique então a
importação, segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Repita etapa 1 para o conjunto da fonte.



Nota: Quando a importação maioria do certificado é executada, os certifcates estão
transferidos arquivos pela rede ao conjunto remoto como segue:
• O certificado da função do proxy do Certificate Authority (CAPF) obtém transferido
arquivos pela rede como uma CallManager-confiança
• O certificado de Tomcat obtém transferido arquivos pela rede como uma Tomcat-confiança
• O certificado do CallManager obtém transferido arquivos pela rede como a Telefone-
SAST-confiança e a CallManager-confiança
• O certificado da recuperação da lista da confiança da identidade (ITLRecovery) obtém
transferido arquivos pela rede como a Telefone-SAST-confiança e a CallManager-confiança

Configurar telefones do conjunto da fonte com informação do servidor TFTP dos
grânulos de destino

Configurar o escopo de DHCP para telefones do conjunto da fonte com opção 150 do Trivial File
Transfer Protocol (TFTP) para apontar aos servidores TFTP dos grânulos de destino CUCM.

Restaure telefones do conjunto da fonte para obter o arquivo dos grânulos de
destino ITL/CTL para terminar o processo de migração

Como parte do processo de migração, os telefones do conjunto da fonte tentam setup uma
conexão segura ao serviço da verificação da confiança de Cisco do conjunto da fonte (TV) para
verificar o certificado do CallManager ou do ITLRecovery dos grânulos de destino.

Nota: Um ou outro o certificado do CallManager do conjunto da fonte de um server CUCM
que execute o serviço TFTP (igualmente conhecido como o certificado TFTP) ou seu
certificado de ITLRecovery assina o arquivo da lista do certificate trust list de um nó do
conjunto CUCM da fonte (CTL) e/ou da confiança da identidade (ITL). Similarmente, um ou
outro o certificado do CallManager dos grânulos de destino de um server CUCM que
execute o serviço TFTP ou seu certificado de ITLRecovery assina o arquivo CTL e/ou ITL de
um nó dos grânulos de destino CUCM. Os arquivos CTL e ITL são criados nos Nós CUCM
que dirigem o serviço TFTP. Se o arquivo CTL e/ou ITL de uns grânulos de destino não é
validado pelo conjunto TV da fonte, a migração do telefone aos grânulos de destino falha.

Nota: Antes que você comece o processo de migração do telefone do conjunto da fonte,
confirme que estes telefones têm um arquivo válido CTL e/ou ITL instalado. Também,
assegure-se de que os recursos de empreendimento “preparem o conjunto para o Rollback
a pre 8.0" estejam ajustados a falso para o conjunto da fonte. Adicionalmente, verifique que
os Nós dos grânulos de destino CUCM que dirigem o serviço TFTP têm os arquivos válidos
CTL e/ou ITL instalados.

Processo no conjunto NON-seucure para que os telefones da fonte obtenham o arquivo ITL dos
grânulos de destino para terminar a migração dos telefones:

Etapa1. Nem o CallManager nem o certificado de ITLRecovery contido no arquivo ITL dos
grânulos de destino, isso são apresentados ao telefone do conjunto da fonte na restauração,
podem ser usados para validar atualmente o arquivo ITL da instalação. Isto faz com que o
telefone do conjunto da fonte estabeleça uma conexão aos TV do conjunto da fonte para validar o
arquivo ITL dos grânulos de destino.
Etapa 2. O telefone estabelece uma conexão ao conjunto TV da fonte na porta 2445 tcp.



Etapa 3. Os TV do conjunto da fonte apresentam seu certificado ao telefone. O telefone valida a
conexão e pede o conjunto TV da fonte valida o certificado do CallManager ou do ITLRecovery
dos grânulos de destino para permitir que o telefone transfira o arquivo ITL dos grânulos de
destino.
Etapa 4. Depois que a validação e a instalação da ITL dos grânulos de destino arquivam, o
telefone do conjunto da fonte pode agora validar e transferir arquivos de configuração assinados
dos grânulos de destino.

Processo no conjunto seguro para que os telefones da fonte obtenham o arquivo dos grânulos de
destino CTL para terminar a migração dos telefones:

Etapa1. As botas e as tentativas do telefone transferir o arquivo CTL do conjunto do destintation.
Etapa 2. O arquivo CTL é assinado pelo certificado do CallManager ou do ITLRecovery dos
grânulos de destino que não está no arquivo atual CTL ou ITL do telefone.
Etapa 3. Em consequência, o telefone alcança para fora aos TV no conjunto da fonte para
verificar o certificado do CallManager ou do ITLRecovery.

Nota: Neste momento, o telefone ainda tem sua configuração antiga que contém o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do serviço do conjunto TV da fonte. Os server
TV especificados na configuração dos telefones são os mesmos como o grupo de
Callmanager dos telefones.

Etapa 4. Os aparelhos telefônico - acima de uma conexão do Transport Layer Security (TLS) aos
TV na fonte aglomere.
Etapa 5. Quando o conjunto TV da fonte apresenta seu certificado ao telefone, o telefone verifica
este certificado TV contra o certificado em seu arquivo atual ITL.
Etapa 6. Se são os mesmos, o aperto de mão termina com sucesso.
Passo 7. O telefone da fonte pede que o conjunto TV da fonte verifica o certificado do
CallManager ou do ITLRecovery do arquivo dos grânulos de destino CTL.
Etapa 8. O serviço da fonte TV encontra o CallManager ou o ITLRecovery dos grânulos de
destino em sua loja do certificado, valida-a e o telefone do conjunto da fonte continua à
atualização com o arquivo dos grânulos de destino CTL.
Etapa 9. O telefone da fonte transfere o arquivo ITL dos grânulos de destino que é validado contra
o arquivo que dos grânulos de destino CTL contém agora. Desde que o arquivo CTL do telefone
da fonte contém agora o certificado do CallManager ou do ITLRecovery dos grânulos de destino,
o telefone da fonte pode agora verificar o certificado do CallManager ou do ITLRecovery sem
necessidade de contactar os TV do conjunto da fonte.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

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

Vídeo do procedimento da configuração



Este link fornece o acesso a um vídeo que ande através do gerenciamento certificado maioria
entre conjuntos CUCM:

Gerenciamento certificado maioria entre conjuntos CUCM

https://www.youtube.com/watch?v=liHtjvooOZA
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