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Introdução

Este original fornece um procedimento passo a passo recomendado em como regenerar
Certificados no gerente das comunicações unificadas IM & serviço 8.X da presença e mais
altamente.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
• Certificados IM/P (IM e presença)

Componentes Utilizados



• Liberação 8.X IM/P e mais altamente

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

Utilização da loja do certificado

Certificado do COPO (Cisco Unified Presence)

• Usado para conexões seguras do SORVO para a federação do SORVO, o Controle de
chamadas remoto de Microsoft para Lync/OCS/LCS, a conexão segura entre CUCM e IM/P, etc.

CUP-XMPP (Cisco Unified Presence - Mensagem elástico e certificado do protocolo da presença)

• Usado para validar a conexão segura para o cliente XMPP quando a sessão XMPP for criada.

CUP-XMPP-S2S (Cisco Unified Presence - Protocolo elástico da Mensagem e da presença -
Server ao certificado do server)

• Usado para validar a conexão segura para a federação do interdomain XMPP com sistema
externamente federado XMPP.

Certificado de IPSec (Segurança IP)

• Usado para validar a conexão segura para DR (sistema) /DRF da Recuperação de desastres
(estrutura da Recuperação de desastres).
• Usado para validar a conexão segura para túneis de IPsec aos Nós CUCM (gerente das
comunicações unificadas de Cisco) e IM/P no conjunto.

Certificado de Tomcat

• Usado para validar o vário acesso à Web, tal como o acesso para prestar serviços de
manutenção a páginas de outros Nós no conjunto e para jabber o acesso.
• Usado para validar a conexão segura para SSO (SAML único Sinal-em)

• Usado para validar a conexão segura para o par do intercluster

Processo da regeneração do certificado

Certificado do COPO

Etapa 1. Abra um GUI para cada server em seu conjunto. Comece com o editor IM/P, a seguir
abra um GUI (interface com o usuário gráfica) aos servidores de assinante cada IM/P por sua vez
e navegue a Cisco unificou o > segurança > o gerenciamento certificado da administração ósmio



Etapa 2. Comece com o editor GUI, achado seleto a mostrar todos os Certificados.

• Selecione o certificado cup.pem.

• Uma vez abra, regenerado seleto e espere até que você ver o sucesso antes que o PNF-acima
esteja fechado.

Etapa 3. Continue com assinantes subsequentes; siga o mesmo procedimento em etapa 2 e
termine-o em todos os assinantes em seu conjunto.

Etapa 4.  Depois que o certificado do COPO foi regenerado em todos os Nós, estes serviços
precisam de ser reiniciados no seguinte ordem:

Nota: Se a configuração do grupo de redundância da presença tem permitir a Alta
disponibilidade verificada, Uncheck isto antes que os seguintes serviços estejam reiniciados.
A configuração do grupo de redundância da presença pode ser alcançada na administração
do bar CUCM > no sistema > no grupo de redundância da presença. Um reinício dos
serviços, abaixo, causará a indisponibilidade provisória de IM/P e deve ser feito fora das
horas da produção.

• O log em Cisco do editor unificou a utilidade

  a. Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços da característica

  b. O reinício Cisco SORVE Proxyservice.

  c. Uma vez que o reinício do serviço termina, continue com os assinantes e reinicie o serviço de
proxy do SORVO de Cisco

  d. Comece com o editor a seguir continue com os assinantes, reinício Cisco SORVEM o serviço
de proxy (também, de Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - caracterize
serviços).

• O log em Cisco do editor unificou a utilidade

  a. Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços da característica

  b. Serviço do motor da presença de Cisco do reinício.

  c. Uma vez que o reinício do serviço termina, continue com reinício do serviço do motor da
presença de Cisco nos assinantes.

Nota: Se configurado para a federação do SORVO, serviço do gerenciador de conexão da
federação do SORVO de Cisco XCP do reinício (situado em Cisco unificou a utilidade > as
ferramentas > o Control Center - caracterize serviços); comece com o editor a seguir
continue com os assinantes.

Certificado CUP-XMPP

Nota: Desde que o Jabber utiliza os certificados de servidor do gato CUCM e do gato e do



copo-xmpp IM/P para validar as conexões para serviços do gato e do copo-xmpp, estes
Certificados CUCM e IM/P na maioria dos casos Ca-são assinados. Se o dispositivo do
jabber não tem a raiz e nenhum certificado intermediário que for parte do certificado CUP-
XMPP instalado em sua loja da confiança do certificado, o cliente do jabber indicará uma
advertência da Segurança emergente para o certificado não confiável. Se não já instalado
na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber, a raiz e todo o certificado
intermediário precisariam de ser empurrados para a política do grupo do hrough do
dispositivo do jabber, o mdm, o email, etc. segundo o cliente do jabber.

Nota: Se o certificado CUP-XMMP auto-é assinado, o cliente do jabber indicará uma
advertência da Segurança emergente para o certificado não confiável se o certificado CUP-
XMPP não é instalado na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber. Se não já
instalado na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber, o certificado auto-
assinado CUP-XMPP precisaria de ser empurrado para o dispositivo do jabber com a
política do grupo, o mdm, o email, etc. segundo o cliente do jabber.

Etapa 1. Abra um GUI para cada server em seu conjunto. Comece com o editor IM/P, a seguir
abra um GUI aos servidores de assinante cada IM/P por sua vez e navegue a Cisco unificou o >
segurança > o gerenciamento certificado da administração ósmio

Etapa 2. Comece com o editor GUI, achado seleto a mostrar todos os Certificados.

• Do tipo coluna para o certificado cup-xmpp.pem, determine se Auto-está assinado ou Ca-
assinado.

• Se o certificado cup-xmpp.pem é (tipo Ca-assinado) a distribuição assinada terceira parte multi-
SAN, reveja a seguinte relação em gerar multi-SAN um copo-xmpp CSR e na submissão ao CA
para o certificado Ca-assinado do copo-xmpp, instalação do conjunto de UnifiedCommunication
com exemplo de configuração Ca-assinado do nome alternativo do assunto do Multi-server

• Se o certificado cup-xmpp.pem é (tipo Ca-assinado) nó único assinado terceira parte da
distribuição (o nome da distribuição iguala o Common Name para o certificado), reveja a seguinte
relação em gerar o copo-xmpp CSR do nó único e na submissão ao CA para o certificado Ca-
assinado do copo-xmpp, guia de JabberComplete Como para a validação certificada

• Se o certificado cup-xmpp.pem Auto-é assinado continue sobre a etapa 3.

Etapa 3. Selecione o achado a fim mostrar todos os Certificados
• Selecione o certificado cup-xmpp.pem.
• Uma vez abra regenerado seleto e espere até que você ver o sucesso antes que o PNF-acima
esteja fechado.

Etapa 4. Continue com assinantes subsequentes; siga o mesmo procedimento em etapa 2 e
termine-o em todos os assinantes em seu conjunto.

Etapa 5. Depois que o certificado CUP-XMPP foi regenerado em todos os Nós, o serviço do
roteador de Cisco XCP precisa de ser reiniciado nos Nós IM/P:

Nota: Se a configuração do grupo de redundância da presença tem permitir a Alta
disponibilidade verificada, Uncheck isto antes que o serviço esteja reiniciado. A
configuração do grupo de redundância da presença pode ser alcançada na administração

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


do bar CUCM > no sistema > no grupo de redundância da presença. Um reinício do serviço,
abaixo, causará uma indisponibilidade provisória de IM/P e deve ser feito fora das horas da
produção.

• O log em Cisco do editor unificou a utilidade
  a. Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços de rede
  b. Serviço do roteador de Cisco XCP do reinício.
  c. Uma vez que o reinício do serviço termina, continue com serviço do roteador de Cisco XCP do
reinício nos assinantes.

Certificado CUP-XMPP-S2S

Etapa 1. Abra um GUI para cada server em seu conjunto. Comece com o editor IM/P, a seguir
abra um GUI aos servidores de assinante cada IM/P por sua vez e navegue a Cisco unificou o >
segurança > o gerenciamento certificado da administração ósmio

Etapa 2. Comece com o editor GUI, achado seleto a mostrar todos os Certificados.
• Selecione o certificado cup-xmpp-s2s.pem.
• Uma vez abra, regenerado seleto e espere até que você ver o sucesso antes que o PNF-acima
esteja fechado.

Etapa 3. Continue com assinantes subsequentes; siga o mesmo procedimento em etapa 2 e
termine-o em todos os assinantes em seu conjunto.

Etapa 4. Depois que o certificado CUP-XMPP-S2S foi regenerado em todos os Nós, estes
serviços deverão ser reiniciados no seguinte ordem:

Nota: Se a configuração do grupo de redundância da presença tem permitir a Alta
disponibilidade verificada, Uncheck isto antes que estes serviços estejam reiniciados. A
configuração do grupo de redundância da presença pode ser alcançada na administração
do bar CUCM > no sistema > no grupo de redundância da presença. Um reinício dos
serviços, abaixo, causará uma indisponibilidade provisória de IM/P e deve ser feito fora das
horas da produção.

• O log em Cisco do editor unificou a utilidade
  a. Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços de rede
  b. Reinicie o serviço do roteador de Cisco XCP.
  c. Uma vez que o reinício do serviço termina, continue com reinício do serviço do roteador de
Cisco XCP nos assinantes.

• O log em Cisco do editor unificou a utilidade

  a. Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços da característica

  b. Reinicie o serviço do gerenciador de conexão da federação de Cisco XCP XMPP.

  c. Uma vez que o reinício do serviço termina, continue com reinício do serviço do gerenciador de
conexão da federação de Cisco XCP XMPP nos assinantes.

Certificado IPSEC



Nota: O certificado ipsec.pem no editor CUCM deve ser válido e deve esta presente em
todos os assinantes (Nós CUCM e IM/P) no truststore IPSEC. Os assinantes o certificado
IPSEC.pem que não estam presente no editor como o truststore IPSEC em um
desenvolvimento padrão. A fim verificar a validez compare os números de série no
certificado ipsec.pem do CUCM-PUB com a IPSEC-confiança nos assinantes. Devem
combinar.

Nota: O sistema da Recuperação de desastres usa uma comunicação baseada SSL
(Secure Socket Layer) entre o agente principal e o agente local para a autenticação e a
criptografia dos dados entre os nós de cluster CUCM (Nós CUCM e IM/P). Os DR utilizam
os Certificados de IPSec para seus público/criptografia chave privada. Esteja ciente que se
você suprime do arquivo do truststore IPSEC (hostname.pem) da página do gerenciamento
certificado, a seguir os DR não trabalharão como esperado. Se você suprime do arquivo da
IPSEC-confiança manualmente, a seguir você deve assegurar-se de que você transfira
arquivos pela rede o certificado IPSEC ao truststore IPSEC. Para mais detalhes, refira a
página da ajuda do gerenciamento certificado nos guias da Segurança do gerente das
comunicações unificadas de Cisco.

Etapa 1. Abra um GUI para cada server em seu conjunto. Comece com o editor IM/P, a seguir
abra um GUI aos servidores de assinante cada IM/P por sua vez e navegue a Cisco unificou o >
segurança > o gerenciamento certificado da administração ósmio

Etapa 2. Comece com o editor GUI, achado seleto a mostrar todos os Certificados.
• Selecione o certificado ipsec.pem.
• Uma vez abra regenerado seleto e espere até que você ver o sucesso antes que o PNF-acima
esteja fechado.

Etapa 3. Continue com assinantes subsequentes; siga o mesmo procedimento em etapa 2 e
termine-o em todos os assinantes em seu conjunto.

Etapa 4. Afinal os Nós regeneraram o certificado IPSEC a seguir reiniciam os seguintes serviços:
• Navegue à utilidade > às ferramentas > a Control Center unificados Cisco unificados Cisco da
utilidade do editor - serviços de rede
  a. Selecione o reinício no serviço do mestre de Cisco DRF
  b. Uma vez que o reinício do serviço termina, o reinício seleto do serviço local de Cisco DRF no
editor a seguir continua com reinício do serviço local de Cisco DRF em cada subscritor.

Certificado de TOMCAT

Nota: Desde que o Jabber utiliza os certificados de servidor do gato CUCM e do gato e do
copo-xmpp IM/P para validar as conexões para serviços do gato e do copo-xmpp, estes
Certificados CUCM e IM/P na maioria dos casos Ca-são assinados. Se o dispositivo do
jabber não tem a raiz e nenhum certificado intermediário que for parte do certificado de
Tomcat instalado em sua loja da confiança do certificado, o cliente do jabber indicará uma
advertência da Segurança emergente para o certificado não confiável. Se não já instalado
na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber, a raiz e todo o certificado
intermediário precisariam de ser empurrados para a política do grupo do hrough do
dispositivo do jabber, o mdm, o email, etc. segundo o cliente do jabber.



Nota: Se o certificado de Tomcat auto-é assinado, o cliente do jabber indicará uma
advertência da Segurança emergente para o certificado não confiável, se o certificado de
Tomcat não é instalado na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber. Se não
já instalado na loja da confiança do certificado do dispositivo do jabber, o certificado auto-
assinado CUP-XMPP precisaria de ser empurrado para o dispositivo do jabber com a
política do grupo, o mdm, o email, etc. segundo o cliente do jabber.

Etapa 1. Abra um GUI para cada server em seu conjunto. Comece com o editor IM/P, a seguir
abra um GUI aos servidores de assinante cada IM/P por sua vez e navegue a Cisco unificou o >
segurança > o gerenciamento certificado da administração ósmio

Etapa 2. Comece com o editor GUI, achado seleto a mostrar todos os Certificados.
• Do tipo coluna para o certificado tomcat.pem, determine se Auto-está assinado ou Ca-assinado.

• Se o certificado tomcat.pem é (tipo Ca-assinado) a distribuição assinada terceira parte multi-
SAN, reveja a seguinte relação em como gerar multi-SAN um gato CSR e submeter-se ao CA
para o certificado Ca-assinado do gato, instalação do conjunto de UnifiedCommunication com
exemplo de configuração Ca-assinado do nome alternativo do assunto do Multi-server

Nota: Multi-SAN o gato CSR será gerado no editor CUCM e distribuído a todos os Nós CUCM e
IM/P no conjunto.

• Se o certificado tomcat.pem é (tipo Ca-assinado) nó único assinado terceira parte da distribuição
(o nome da distribuição iguala o Common Name para o certificado), reveja a seguinte relação em
gerar o copo-xmpp CSR do nó único e na submissão ao CA para o certificado Ca-assinado do
copo-xmpp, guia de JabberComplete Como para a validação certificada

• Se o certificado tomcat.pem Auto-é assinado continue sobre a etapa 3.

Etapa 3. Selecione o achado a fim mostrar todos os Certificados
• Selecione o certificado tomcat.pem
• Uma vez abra regenerado seleto e espere até que você ver o PNF-acima do sucesso antes que
o PNF-acima esteja fechado.

Etapa 4. Continue com cada subscritor subsequente, siga o mesmo procedimento em etapa 2 e
termine-o em todos os assinantes em seu conjunto.

Etapa 4. Afinal os Nós regeneraram o certificado de Tomcat, reiniciam o serviço de Tomcat em
todos os Nós. Comece com o editor, seguido pelos assinantes.
• A fim reiniciar Tomcat preste-lhe serviços de manutenção necessidade de abrir uma sessão CLI
para cada nó e de executar o reinício Cisco Tomcat do serviço dos utils do comando, segundo as
indicações da imagem:

Suprima de Certificados de confiança expirados

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118731-configure-san-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-presence/116917-technote-certificate-00.html


Nota: Os Certificados de confiança (do término confiança dentro -) podem ser suprimidos
quando apropriados. Os Certificados de confiança que podem ser suprimidos são aqueles
que já não são exigidas, expiraram ou obsoleted. Não suprima dos cinco certificados de
identidade: os Certificados cup.pem, cup-xmpp.pem, cup-xmpp-s2s.pem, ipsec.pem e
tomcat.pem.  Os reinícios do serviço, são projetados abaixo cancelar alguns na informação
de memória destes Certificados do legado dentro daqueles serviços.

Nota: Se a configuração do grupo de redundância da presença tem permitir a Alta
disponibilidade verificada, Uncheck isto antes que um serviço esteja parado/começado ou
reiniciado. A configuração do grupo de redundância da presença pode ser alcançada na
administração do bar CUCM > no sistema > no grupo de redundância da presença. Um
reinício de algum do serviço, abaixo, causará uma indisponibilidade provisória de IM/P e
deve ser feito fora das horas da produção.

Etapa 1. Navegue a Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços de
rede

• Do menu de gota para baixo selecione seu editor IM/P, parada seleta do monitor da expiração
do certificado de Cisco, seguida pela parada do agente da sincronização do intercluster de Cisco

• Repita a parada destes serviços para cada nó IM/P em seu conjunto

Nota: Se o certificado da Tomcat-confiança deve ser suprimida, navegue a Cisco unificou a
utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços de rede do editor CUCM

• Da gota selecione para baixo o editor CUCM
• Selecione a parada do monitor da expiração do certificado de Cisco, seguida pela parada da
notificação de alteração do certificado de Cisco
• Repita para cada nó CUCM em seu conjunto

Etapa 2. Navegue a Cisco unificou o > segurança > o gerenciamento certificado > o achado da
administração ósmio
• Encontre os Certificados de confiança expirados. (Para versões 10.X e mais recente que você
pode filtrar pela expiração. Das versões abaixo de 10.0 você precisa de identificar os Certificados
específicos manualmente ou através dos alertas RTMT se recebido.
• O mesmo certificado de confiança pode aparecer nos nós múltiplos. Deve ser suprimido
individualmente de cada nó.
• Selecione o certificado de confiança para ser suprimido (dependente de sua versão você ou
obterá um PNF-acima ou você será navegado ao certificado na mesma página)
  • Supressão seleta (você obterá um PNF-acima que comece com você esteja a ponto de
suprimir permanentemente deste certificado…)
  • Selecione ESTÁ BEM

Etapa 3. Repita o processo para que cada certificado de confiança seja suprimido

Etapa 4. Em cima da conclusão, os serviços precisam de ser reiniciados que são relacionados
diretamente aos Certificados suprimidos.

• Copo-confiança: Cisco SORVE o proxy, motor da presença de Cisco e se configurado para a
federação do SORVO, o gerenciador de conexão da federação do SORVO de Cisco XCP (veja a
seção do certificado do COPO)



• Copo-XMPP-confiança: Roteador de Cisco XCP (veja a seção do certificado CUP-XMPP)
• CUP-XMPP-S2S-trust: Roteador de Cisco XCP e gerenciador de conexão da federação de
Cisco XCP XMPP
• IPSEC-confiança: Local DRF Master/DRF (veja a seção do certificado IPSEC)
• Tomcat-confiança: Serviço de Tomcat do reinício através da linha de comando (veja a seção do
certificado de Tomcat)

Etapa 5. Serviços do reinício parados previamente em etapa 1

Verificar

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

Troubleshooting

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