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Introdução

Este original descreve como configurar o Survivable Remote Site Telephony seguro do Session
Initiation Protocol (SIP) (SRST) no ISR4000 Series roteador e no gerente das comunicações
unificadas de Cisco (CUCM).

Contribuído por Ankush Vijay, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos
Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

   Gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)

   Telefonia remota Cisco Unified Surviveable (SRST)

   Transport Layer Security (TLS)



   Fixe o protocolo de transporte em tempo real (o SRTP)

   Real-Time Transport Protocol (RTP)

   Session Initiation Protocol (SIP)

   Protocolo de datagrama de usuário (UDP)

Componentes Utilizados

CUCM: 10.5.2

Versão de SRST do SORVO - Mínimo 12.1 conforme o guia SRST Admin

Roteador de SRST: ISR 4451

Server de CA: Testado em ISR 2921 e em server de CA da terceira parte.

Telefones testados: 78XX e 88XX

Capacidade e requisitos de firmware da plataforma conforme a matriz de compatibilidade SRST.

ISRG2 usado como um server IO CA (o mesmo gateway SRST pode igualmente ser usado que
um server IO CA)

Cuidado: 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.

Vista geral no SRST seguro

Cisco unificou o SRST seguro fornece recursos de segurança tais como a autenticação, a
integridade, e a criptografia de mídias.

A autenticação oferece a garantia a uma parte de que a outra parte é realmente quem diz ser.

A integridade oferece a garantia que os dados dados não estiveram alterados entre as entidades.

A criptografia implica a confidencialidade; isto é, esse ninguém pode ler os dados exceto os
receptores intencionados. Estes recursos de segurança permitem a privacidade para Cisco
unificaram chamadas de voz SRST e protegem-nas contra violações de segurança e roubo de
identidade da Voz.

A segurança de SRST ocorre quando:

Os dispositivos finais são autenticados através dos Certificados.●

A sinalização é autenticada e cifrada com o Transport Layer Security (TLS) para o TCP.●

Um trajeto seguro dos media é cifrado com o protocolo de transporte em tempo real seguro
(SRTP).

●
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Os Certificados são gerados e distribuídos por um Certificate Authority(CA)●

  

Informações de Apoio

Antes desta configuração, o CUCM deve ser ajustado no modo da mistura com Segurança
permite.

Os telefones devem ser registrados como fixam-se telefones.

Para obter informações sobre de como registrar telefones com o CUCM no modo seguro,
verifique a Segurança do telefone IP e o CTL

Para o SORVO seguro SRST a ser apoiado no Roteadores dos Serviços integrados do Cisco
4000 Series, permita estas licenças do pacote da tecnologia no roteador:

   Segurança uck9

Etapas de configuração e exemplo

Etapa 1. Permita o HTTP no server SRST e de CA

                   server do HTTP de IP

Etapa 2. Instale o certificado do server baseado IO de CA do server ou da terceira parte de CA

A) Os IO basearam o server de CA;

  

  Crie o servidor certificado do Cisco IOS:●

1.    crypto pki serverCA-Name

2.    database level{minimal| names | complete}

minimal: Enough information is stored only to continue to issue new certificates without

conflict; this is the default.

names: In addition to the information given in the minimal level, the serial number and subject

name of each certificate are stored.

complete: In addition to the information given in the minimal and names levels, each issued

certificate is written to the database.

3.    database urlroot-url

The default location for the database entries to be written is flash; however, NVRAM is

recommended for this task.

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775


4.    issuer-nameDN-string

      Eg: issuer-name CN= CA-Name

5.    grant auto

6.    no shutdown

  Autoenroll e autentique o roteador de SRST ao server de CA:●

1.    crypto pki trustpoint SRST-Trustpoint-Name

2.    enrollment url url

If the CA is on your router itself url would be http://router-ip-address

3.    revocation-check none

4.    rsakeypair keypair-label

5.    exit

6.    crypto pki authenticate SRST-Trustpoint-Name

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 4C894B7D 71DBA53F 50C65FD7 75DDBFCA

Fingerprint SHA1: 5C3B6B9E EFA40927 9DF6A826 58DA618A BF39F291

% Do you accept this certificate? [yes/no]: y

Trustpoint CA certificate accepted.

o pki cripto registra o SRST-Ponto confiável-nome7.



% Start certificate enrollment ..

% Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:

Re-enter password:

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: router.cisco.com

% The subject name in the certificate will be: router.cisco.com

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: y

% The serial number in the certificate will be: D0B9E79C

% Include an IP address in the subject name? [no]: n

Request certificate from CA? [yes/no]: y

% Certificate request sent to Certificate Authority

% The certificate request fingerprint will be displayed.

% The 'show crypto pki certificate' command will also show the fingerprint.

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint MD5: D154FB75

2524A24D 3D1F5C2B 46A7B9E4

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint SHA1: 0573FBB2

98CD1AD0 F37D591A C595252D A17523C1

Sep XX 00:41:57.339: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority

B) Server de CA da terceira parte

           Etapas sumárias:

 1.    crypto key generate rsa general-keys label SRST-Trustpoint-Name modulus 2048

 2.   Router(config)#crypto pki trustpoint srstca

      Router(ca-trustpoint)#enrollment terminal pem

      Router(ca-trustpoint)#subject-name CN=srstca

      Router(ca-trustpoint)#revocation-check none

      Router(ca-trustpoint)#rsakeypair cube



 3.  Crypto pki enroll srstca

           



     Forneça o certificado à terceira parte CA.

 4.  CA provides the Signed Certificate as well as the Root CA Certificate  and any Intermediate

(subordinate) CA certificates if any.

 5.  Install Root CA cert;

              crypto pki authenticate srstca



6.  Install Signed cert from CA;

             crypto pki import srstca certificate



Etapa 3. Permita o serviço das credenciais no roteador de SRST:

ETAPAS SUMÁRIAS:

1.    credentials

2.    ip source-address srst-router-ip  port 2445

3.    trustpoint SRST-trustpoint-name

Etapa 4. Arquivos certificados do telefone da importação no formato de Privacy
Enhanced Mail(PEM) ao roteador de SRST seguro:

Em CUCM, navegue a Cisco unificou o > gerenciamento de certificado do >Security da administração do OS



Transfira todos os Certificados alistados sob a CAPF-confiança, inclua Cisco_Manufacturing_CA, Cisco_Root_CA_2048, CAP-RTP-001, CAP-RTP-002,
CAPF, e CAPF- xxx. Igualmente transfira todos os Certificados CAPF- xxx que estiverem listados sob a CallManager-confiança e não sob a CAPF-confiança.

Pontos confiáveis de Confiure para cada um deles em seu roteador de SRST. Assegure para dar
ao nome do ponto confiável mesmos que o .pem.

ETAPAS SUMÁRIAS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Copie aqui todos os índices que aparecem no meio -----COMECE O CERTIFICADO-----e -----
CERTIFICADO DA EXTREMIDADE----- do arquivo correspondente do .pem com uma linha em
branco na extremidade ou na palavra parada e cole-a no terminal, pressionam entram.



REPITA isto para todos os pontos confiáveis

Etapa 5. CONFIGURAÇÕES CUCM:

Adicionar sua referência SRST sob o sistema1.

Selecione a caixa de verificação de é SRST seguro?2.

Para o SORVO SEGURO-SRST, não esqueça mudar a porta em sua referência SRST como
5061.

3.

Crie um perfil de segurança para seu telefone sob o perfil de segurança de
System>Security>Phone. Adicionar este perfil de segurança a seu telefone sob o perfil de
segurança do dispositivo.

4.

 



Selecione o certificado da atualização para verificar o CERT do srst obtêm povoado em
CUCM;

5.

Etapa 6. Configurações específicas SRST para seu roteador de SRST

A). Configurar o SORVO SRTP para telefones cifrados

ETAPAS SUMÁRIAS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Note: Use a reserva do srtp se você quer não atendimentos do srtp trabalhar.

B). Configurar a política de segurança de SRST do SORVO

ETAPAS SUMÁRIAS:

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Sample Config

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Verificar



Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Se você usou o servidor certificado do Cisco IOS como seu CA, use show running-config o
comando verificar o certificado de registro ou show crypto pki server o comando verificar o estado
do server de CA.

Etapas sumárias

1. show running-config

2. mostre o server cripto do pki

Router# show crypto pki server

Certificate Server srstcaserver:

Status: enabled

Server's configuration is locked (enter "shut" to unlock it)

Issuer name: CN=srstcaserver

CA cert fingerprint: AC9919F5 CAFE0560 92B3478A CFF5EC00

Granting mode is: auto

Last certificate issued serial number: 0x2

CA certificate expiration timer: 13:46:57 PST Dec 1 2021

CRL NextUpdate timer: 14:54:57 PST Jan 19 2019

Current storage dir: nvram

Database Level: Complete - all issued certs written as <serialnum>.cer

Use o escrivão do estado da mostra sorvo-UA para verificar o registro

Troubleshooting

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

Informações Relacionadas

Guia SRST Admin●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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