Configurar e pesquise defeitos a integração
segura entre CUCM e CUC
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Introdução
Este original descreve a configuração, verificação e pesquisa-a defeitos da conexão segura entre
o server unificado Cisco do gerente (CUCM) e do Cisco Unity Connection de uma comunicação
(CUC).

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento de CUCM.
Refira o guia da Segurança do gerente das comunicações unificadas de Cisco para mais
detalhes.
Nota: Deve ser ajustada a modo misturado a fim fazer a integração segura que trabalha
corretamente.

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão 10.5.2.11900-3 CUCM.
Versão 10.5.2.11900-3 CUC.
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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
●

●

Diagrama
Este diagrama explica momentaneamente o processo que as ajudas estabelecem uma conexão
segura entre CUCM e CUC:

1. O gerente de atendimento ajusta-se - acima de uma conexão segura do Transport Layer
Security (TLS) ao server CUC no Skinny Call Control Protocol (SCCP) da porta 2443 ou a
iniciação de sessão 5061 com base nos protocolos (SORVO) no protocolo usado para a
integração.
2. O server CUC transfere o arquivo do certificate trust list (CTL) do servidor TFTP (um processo
do tempo), extrai o certificado CallManager.pem e armazena-o.
3. O server CUCM oferece o certificado Callmanager.pem que é verificado contra o certificado
CallManager.pem obtido na etapa precedente. Além, o certificado CUC está sendo verificado
contra um certificado de raiz CUC armazenado em CUCM. Note que o certificado de raiz deve ser
transferido arquivos pela rede em CUCM pelo administrador.
4. Se a verificação dos Certificados é bem sucedida, fixe a conexão TLS está estabelecido. Esta
conexão é usada para trocar o SCCP cifrado ou PARA SORVER a sinalização.
5. O tráfego de áudio pode ser trocado como o Real-Time Transport Protocol (RTP) ou o SRTP.
Nota: Quando você estabelecer uma autenticação mútua de uma comunicação TLS, do uso
TLS CUCM e CUC. Refira o RFC5630 para mais informação.

Configurar - Fixe o tronco do SORVO
Configurar CUC
1. Adicionar o certificado do SORVO
Navegue ao > segurança da administração > das integrações de telefonia CUC > ao > Add do
certificado SIP novo
●

●

Nome do indicador: name> significativo <any
Nome do sujeito: nome <any por exemplo, SecureConnection>
Nota: O nome do sujeito deve combinar o nome do sujeito X.509 no perfil de segurança do
tronco do SORVO (configurado em etapa 1 da configuração CUCM mais tarde neste
original).
Nota: O certificado é gerado e assinado pelo certificado de raiz CUC.

2. Crie o sistema de telefone novo ou altere o padrão um
Navegue à integração de telefonia > ao sistema de telefone. Você pode usar o sistema de
telefone que já existe ou cria um novo.

3. Adicionar um grupo de porta novo
Na página dos princípios do sistema de telefone, nas relações relacionadas caixa suspensa,
seleta adicionar a porta Groupand seleto vão. Na janela de configuração, incorpore esta
informação:
●

●

●

●

●

Sistema de telefone:
Crie de:
Tipo SORVO do grupo de porta
Perfil de segurança do SORVO:
5061/TLS
Certificado do SORVO:
Modo de segurança:
Cifrado

Fixe o RTP:
Verificado
Endereço IPv4 ou nome de host:
Salvaguarda da batida.
●

●

4. Edite server
Navegue para editar > server e para adicionar o servidor TFTP do conjunto CUCM segundo as
indicações desta imagem.

Nota: É importante fornecer o endereço correto TFTP. O server CUC transfere o arquivo
CTL deste TFTP como explicado.
5. Restaure o grupo de porta
Vá para trás aos princípios do grupo de porta e restaure o grupo de porta como alertado pelo
sistema segundo as indicações desta imagem.
6. Adicionar portas de correio de voz
Na página dos princípios do grupo de porta, nas relações relacionadas caixa suspensa, seleta
adicionar portas e seleto vá. Na janela de configuração, incorpore esta informação:
●
●
●
●
●
●

Permitido: Verificado
Número de portas:
Sistema de telefone:
Grupo de porta:
Servidor:
Comportamento da porta:

7. Certificado de raiz da transferência CUC
Navegue ao > segurança > ao certificado de raiz das integrações de telefonia, direito - clique
sobre a URL para salvar o certificado como um arquivo nomeou <filename>.0 (a extensão de
arquivo deve ser .0 um pouco do que .htm) 'e bateu a salvaguarda segundo as indicações desta
imagem.

Configurar CUCM
1. Configurar o perfil de segurança do tronco do SORVO para o tronco para CUC
Navegue ao > segurança da administração > do sistema CUCM > ao > Add do perfil de
segurança do tronco SIP novo
Assegure-se de que estes campos estejam enchidos corretamente em:
●
●
●

●

●

Modo da segurança do dispositivo:
Cifrado
Nome do sujeito X.509:
SecureConnection>
Aceite o para fora--diálogo consultam:
verificado
Aceite a notificação não solicitada: verificado
Aceite substitui o encabeçamento:
verificado
Nota: O nome do sujeito X.509 deve combinar o campo de nome do sujeito no certificado do
SORVO no server do Cisco Unity Connection (configurado em etapa 1 da configuração
CUC).

2. Configurar o perfil do SORVO
Navegue ao dispositivo > aos ajustes do dispositivo > ao perfil do SORVO se você precisa de
aplicar quaisquer ajustes específicos. Se não, você pode usar o perfil padrão do SORVO.
3. Crie o tronco do SORVO
Vá ao > Add do dispositivo > do tronco novo. Crie um tronco do SORVO que seja usado para a
integração segura com a conexão de unidade segundo as indicações desta imagem.

Na seção de informação do dispositivo da configuração de tronco, incorpore esta informação:
●

●

●

Nome de dispositivo:
Pool de dispositivos:
SRTP permitido:

Verificado

Nota: Assegure-se de que o grupo do CallManager (na configuração do pool de dispositivos)

contenha todos os server configurados em CUC (o grupo de porta > edita > server).
Na seção das chamadas recebidas da configuração de tronco, incorpore esta informação:
●
●

Calling Search Space:
Reorientando a entrega do cabeçalho de desvio - De entrada: Verificado

Na seção dos atendimentos de Oubound da configuração de tronco, incorpore esta informação:
●

Reorientando a entrega do cabeçalho de desvio - De partida: verificado

Na seção de informação do SORVO da configuração de tronco, incorpore esta informação:
●

●

●

●

●

Endereço de destino:
Perfil de segurança do tronco do SORVO:
Redistribuindo o Calling Search Space:
O Para fora--diálogo consulta o Calling Search Space:
Perfil do SORVO:

Ajuste outros ajustes de acordo com suas exigências.
4. Crie uma rota padrão
Crie uma rota padrão que aponte ao tronco configurado (roteamento de chamada > rota/caça >
rota padrão). A extensão incorporada como um número da rota padrão pode ser usada como um
piloto do correio de voz. Insira esta informação:
●

●

Rota padrão:
Lista do gateway/rota:

5. Crie um correio de voz piloto

Crie um correio de voz piloto para a integração (recursos avançados > correio de voz > correio de
voz piloto). Incorpore estes valores:
●

●

Número do correio de voz piloto:
Calling Search Space:
que inclui as separações que contêm a rota padrão usada como
um pilot>

6. Crie o perfil de correio de voz
Crie um perfil de correio de voz a fim ligar junto todos os ajustes (recursos avançados > correio de
voz > perfil de correio de voz). Insira as seguintes informações:
●
●

Piloto de correio de voz:
Máscara da caixa de correio de voz:

7. Atribua o perfil de correio de voz ao DNs
Atribua o perfil do correio de voz ao DNs pretendido usar uma integração segura. Não esqueça
clicar “aplicam o botão da configuração” após ter mudado ajustes DN:
Navegue a: O roteamento de chamada > o número de diretório e mudam o seguinte:
●

Perfil de correio de voz: Secure_SIP_Integration

8. Certificado de raiz da transferência de arquivo pela rede CUC como a CallManager-confiança
Navegue ao > segurança da administração ósmio > ao gerenciamento certificado > ao
certificado/certificate chain da transferência de arquivo pela rede e transfira arquivos pela rede o
certificado de raiz CUC como a CallManager-confiança em todos os Nós configurados para
comunicar-se com o server CUC.

Nota: O serviço do CallManager da Cisco precisa de ser reiniciado depois que o certificado
é transferido arquivos pela rede para que o certificado tome o efeito.

Configurar portas seguras SCCP
Configurar CUC
1. Transfira o certificado de raiz CUC
Navegue à administração CUC > ao > segurança > ao certificado de raiz da integração de
telefonia. Direito - clique sobre a URL para salvar o certificado como um arquivo nomeou
<filename>.0 (a extensão de arquivo deve ser .0 um pouco do que .htm) 'e salvaguarda da batida:

2. Crie o sistema de telefone/altere esse que existe.
Navegue à integração de telefonia > ao sistema de telefone. Você pode usar o sistema de
telefone que já existe ou cria um novo.

3. Adicionar um grupo de porta novo SCCP
Na página dos princípios do sistema de telefone, nas relações relacionadas caixa suspensa,
seleta adicionar o grupo de porta e seleto vá. Na janela de configuração, incorpore esta
informação:
●

●

●

●

●

Sistema de telefone:
Tipo do grupo de porta:
SCCP
Prefix* do nome de dispositivo: CiscoUM1-VI
MWI na extensão:
MWI fora da extensão:
Nota: Esta configuração deve combinar a configuração em CUCM.

4. Edite server
Navegue para editar > server e para adicionar o servidor TFTP do conjunto CUCM.

Nota: É importante fornecer o endereço correto TFTP. O server CUC transfere o arquivo
CTL deste TFTP como explicado.
5. Adicionar portas seguras SCCP
Na página dos princípios do grupo de porta, nas relações relacionadas caixa suspensa, seleta
adicionar portas e seleto vá. Na janela de configuração, incorpore esta informação:
●
●
●
●
●
●
●

Permitido: verificado
Número de portas:
Sistema de telefone:
Grupo de porta:
Servidor:
Comportamento da porta:
Modo de segurança:
Cifrado

Configurar CUCM
1. Adicionar portas
Navegue à administração CUCM > aos recursos avançados > ao > Add da configuração da porta
de correio de voz novo.
Configurar portas de correio de voz SCCP como de costume. A única diferença reage do modo da
segurança do dispositivo sob a configuração de porta onde a opção cifrada da porta de correio de
voz precisa de ser selecionada.

2. Certificado de raiz da transferência de arquivo pela rede CUC como a CallManager-confiança
Navegue ao > segurança da administração ósmio > ao gerenciamento certificado > ao
certificado/certificate chain da transferência de arquivo pela rede e transfira arquivos pela rede o
certificado de raiz CUC como a CallManager-confiança em todos os Nós configurados para
comunicar-se com o server CUC.

Nota: O serviço do CallManager da Cisco precisa de ser reiniciado depois que o certificado
é transferido arquivos pela rede para que o certificado tome o efeito.
3. Configurar Ramais de ligar/desligar de espera da informação da mensagem (MWI)
Navegue à administração CUCM > aos recursos avançados > à configuração da porta de correio
de voz e configurar Ramais de ligar/desligar MWI. Os números MWI devem combinar a
configuração CUC.

4. Crie o correio de voz piloto
Crie um correio de voz piloto para a integração (recursos avançados > correio de voz > correio de
voz piloto). Incorpore estes valores:
●

●

Número do correio de voz piloto:
Calling Search Space:
que inclui as separações que contêm a rota padrão usada como
um pilot>

5. Crie o perfil de correio de voz
Crie um perfil de correio de voz a fim ligar junto todos os ajustes (recursos avançados > correio de
voz > perfil de correio de voz). Insira esta informação:
●
●

Piloto de correio de voz:
Máscara da caixa de correio de voz:

6. Atribua o perfil de correio de voz ao DNs
Atribua o perfil de correio de voz ao DNs que pretende usar uma integração segura. O clique
aplica o botão da configuração depois que os ajustes DN são mudados:
Navegue ao roteamento de chamada > ao número de diretório e mude a:
●

Perfil de correio de voz: Voicemail-profile-8000

7. Crie um grupo de buscas do correio de voz
a) Adicionar um grupo de nova linha (roteamento de chamada > rota/caça > linha o grupo)

b) Adiciona uma lista nova da caça do correio de voz (roteamento de chamada > rota/caça > a
lista da caça)

c) Adiciona um piloto novo da caça (roteamento de chamada > rota/caça > o piloto da caça)

Verificar
O SCCP move a verificação
Navegue à administração > ao avanço CUCM caracteriza > correio de voz > portas de correio de
voz e verificam o registro da porta.

Pressione o botão do correio de voz no telefone para chamar o correio de voz. Você deve ouvir a
saudação inicial se a extensão do usuário não é configurada no sistema da conexão de unidade.

Fixe a verificação do tronco do SORVO
Pressione o botão do correio de voz no telefone para chamar o correio de voz. Você deve ouvir a
saudação inicial se a extensão do usuário não é configurada no sistema da conexão de unidade.
Alternativamente, você pode permitir o keepalive das opções do SORVO de monitorar o status de
tronco do SORVO. Esta opção pode ser permitida no perfil do SORVO atribuído ao tronco do
SORVO. Uma vez que isto é permitido você pode monitorar o status de tronco do sorvo através
do dispositivo > do tronco segundo as indicações desta imagem.

Verificação segura do atendimento RTP
Verifique se o ícone do cadeado esta presente em atendimentos à conexão de unidade. Significa
que córrego RTP está cifrado (o perfil de segurança do dispositivo deve ser seguro para que
trabalhe) segundo as indicações desta imagem.

Troubleshooting
1. Pontas do Troubleshooting geral
Siga estas etapas a fim pesquisar defeitos a integração segura:
●
●

●

●

Verifique a configuração.
Assegure-se de que todos os serviços relacionados estejam sendo executado. (CUCM CallManager, TFTP, CUC - Gerente da conversação)
Certifique-se de que as portas exigidas para uma comunicação segura entre server estão
abertas na rede (porta TCP 2443 para a integração SCCP e em TCP 5061 para a integração
do SORVO).
Se todo o isto está correto então continue com a coleção dos traços.

2. Traços a recolher
Recolha estes traços para pesquisar defeitos a integração segura.
●

Captura de pacote de informação de CUCM e de CUC

●

●

Rastreamentos do CallManager
Traços do gerente da conversação de Cisco

Refira estes recursos para obter informações adicionais sobre de:
Como fazer uma captura de pacote de informação em CUCM:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communicationsmanager-version-50/112040-packet-capture-cucm-00.html

Como permitir traços no server CUC:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/troubleshooting/guide/10xcu
ctsgx/10xcuctsg010.html

Problemas comuns
Caso 1: Incapaz de estabelecer uma conexão segura (alerta desconhecido CA)
Depois que a captura de pacote de informação é recolhida de qualquer um do server, a sessão
TLS está estabelecida.

O cliente emitiu o alerta com um erro fatal de CA desconhecido ao server, apenas porque o
cliente não poderia verificar o certificado enviado pelo server.
Há duas possibilidades:
1) CUCM envia o desconhecido alerta CA
Verifique que o certificado de raiz atual CUC está transferido arquivos pela rede no server
que se comunica com o server CUC.
Assegure-se de que o serviço do CallManager esteja reiniciado no server correspondente.
2) CUC envia o desconhecido alerta CA
●

●

●

●
●

●

Verifique que o IP address TFTP está incorporado corretamente ao grupo de porta > edita >
configuração de server no server CUC.
Verifique que o servidor TFTP CUCM é alcançável do servidor de conexão.
Assegure-se de que o arquivo CTL no CUCM TFTP esteja atual. Torne a colocar em
funcionamento o CTLClient se não é.
Recarregue o server CUC ao refazer download o arquivo CTL do CUCM TFTP.

Caso 2: Incapaz de transferir o arquivo CTL de CUCM TFTP
Este erro é considerado nos traços do gerente da conversação:

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving
server certificates.
MiuGeneral,25,Error executing tftp command 'tftp://10.48.47.189:69/CTLFile.tlv' res=68 (file not
found on server)
MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving
server certificates.
Arbiter,-1,Created port PhoneSystem-1-001 objectId='7c2e86b8-2d86-4403-840e-16397b3c626b' as
ID=1
MiuGeneral,25,Port group object 'b1c966e5-27fb-4eba-a362-56a5fe9c2be7' exists
MiuGeneral,25,FAILED SetInService=true parent port group is out of service:

Solução:
1. Verifique novamente que o servidor TFTP está correto no grupo de porta > edita >
configuração de server.
2. Verifique que o conjunto CUCM reage do modo seguro.
3. Verifique que o arquivo CTL existe no CUCM TFTP.

Caso 3: As portas não se registram
Este erro é considerado nos traços do gerente da conversação:

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving
server certificates.
MiuGeneral,25,Error executing tftp command 'tftp://10.48.47.189:69/CTLFile.tlv' res=68 (file not
found on server)
MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving
server certificates.
Arbiter,-1,Created port PhoneSystem-1-001 objectId='7c2e86b8-2d86-4403-840e-16397b3c626b' as
ID=1
MiuGeneral,25,Port group object 'b1c966e5-27fb-4eba-a362-56a5fe9c2be7' exists
MiuGeneral,25,FAILED SetInService=true parent port group is out of service:

Solução:
1. Isto é muito provavelmente devido combinar mal na soma de verificação md5 do arquivo CTL
em CUCM e em CUC em consequência da regeneração de
Certificados. Reinicie o server CUC para refrescar o arquivo CTL.
Informação interna de Cisco
Alternativamente, você pode remover o arquivo CTL da raiz como segue:
Suprima do arquivo CTL do dobrador de /tmp/ e restaure o grupo de porta. Você
pode fazer uma soma de verificação md5 no arquivo

e compare antes de suprimi-lo:
CUCM: [root@vfrscucm1 confiança-CERT] # md5sum
/usr/local/cm/tftp/CTLFile.tlv
e5bf2ab934a42f4d8e6547dfd8cc82e8 /usr/local/cm/tftp/CTLFile.tlv
CUC:

[root@vstscuc1 tmp] # CD /tmp
[root@vstscuc1 tmp] # ls - *tlv do al

- RW-RW-r--. 1 cucsmgr cuservice 6120 o 5 de fevereiro 15:29
a31cefe5-9359-4cbc-a0f3-52eb870d976c.tlv
[root@vstscuc1 tmp] # md5sum a31cefe5-9359-4cbc-a0f352eb870d976c.tlv
e5bf2ab934a42f4d8e6547dfd8cc82e8 a31cefe5-9359-4cbc-a0f352eb870d976c.tlv
Adicionalmente, você pôde referir este guia de Troubleshooting:

Defeitos
CSCum48958 - CUCM 10.0 (o comprimento do IP address está incorreto)
CSCtn87264 - A conexão TLS falha para portas seguras do SORVO
CSCur10758 - Incapaz de remover a conexão de unidade revogada dos Certificados
CSCur10534 - Conexão de unidade 10.5 TLS/PKI CUCM redundante inter-op

