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Introdução

Este documento descreve como configurar a ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA)
como um proxy para o receptor de Citrix em dispositivos móvéis. Esta característica fornece o
Acesso remoto seguro para o aplicativo do receptor de Citrix que é executado em dispositivos
móvéis aos server da infraestrutura do Desktop virtual XenApp/XenDesktop (VDI) com o ASA,
que elimina a necessidade para o gateway de acesso de Citrix.

Pré-requisitos

Requisitos



A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Receptor de Citrix●

Sem clientes WebVPN●

Exigências da infraestrutura:

O ASA deve ter um certificado de identidade válido que seja confiado por dispositivos móvéis.●

A relação XML deve ser permitida e configurado no server de Citrix
XenApp/XenDesktop/Storefront.

●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Dispositivos móvéis apoiados

Esta é uma lista dos dispositivos móvéis apoiados:

iPad - Versão 4.x ou mais recente do receptor de Citrix●

iPhone/iTouch - Versão 4.x ou mais recente do receptor de Citrix●

Telefone de Android 2.x - Versão 2.x ou mais recente do receptor de Citrix●

Tabuleta de Android 3.x - Versão 2.x ou mais recente do receptor de Citrix●

Telefone/tabuleta de Android 4.0/4.1 - Versão 2.x ou mais recente do receptor de Citrix●

Programa demonstrativo

A fim ver uma demonstração deste processo, visite o seguinte página da web:

Programa demonstrativo móvel do proxy do receptor de Cisco ASA 9.0 Citrix 

Informações de Apoio

O gateway de acesso de Citrix (CAG) era tradicionalmente a única maneira de fornecer recursos
virtualizados seguros de Citrix do Acesso remoto (desktops e aplicativos). Em uma
implementação típica, tal dispositivo seria ficado situado atrás do Firewall em uma zona
desmilitarizada (DMZ). Esta característica adiciona a funcionalidade ASA a fim apoiar fixa
conexões remotas aos recursos virtuais dos dispositivos móvéis.

As disposições tradicionais exigem a presença de um CAG, que seja ficado tipicamente atrás do
Firewall:

//www.youtube.com/watch?v=JMM2RzppaG8


Com ASA, as conexões aos recursos internos de Citrix são possíveis sem o CAG:

Para que o ASA possa às conexões de proxy de um receptor de Citrix a um servidor Citrix, o ASA
encarna o acesso de Citrix.

Gateway:

Quando você tenta conectar a um recurso virtualizado Citrix, você não precisa de fornecer o
servidor Citrix? endereço/credenciais s; em lugar de você incorpora o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT e as credenciais do secure sockets layer do ASA (SSL) VPN.

1.

Um alimentador novo ASA é criado a fim segurar pedidos, que inclua pedidos de
autenticação dos receptores de Citrix (o HTTPS pede com uma corda do agente que se
identifique como o receptor de Citrix).

2.

Depois que o ASA verificou as credenciais, o cliente do receptor começa recuperar
aplicativos autorizados com o ASA. As reescritas e proxys ASA ao server de XenApp ou de
XenDesktop? relação do serviço s XML (o serviço XML é um serviço que execute em um
servidor Citrix esse pedidos relativos da virtualização dos serviços recurso).

3.



O ASA conecta e autentica ao server VDI com credenciais preconfigured (veja a seção
configurar). Quando você envia credenciais ao server da parte posterior
XenApp/XenDesktop, o ASA confunde sempre a senha do usuário com codificação de Citrix
CTX1.

4.

Está aqui uma lista de métodos de autenticação apoiados ASA com o receptor de Citrix:

Local●

Domínio●

SecurID RSA usando o protocolo nativo SDI.
ASA modos do desafio dos apoios igualmente, que incluem o PIN simbólico, novo seguinte, e
modos expirados PIN.

●

Autenticação de dois fatoras (RSA e Lightweight Directory Access Protocol (LDAP))●

Limitações

Limitações do certificado:
A autenticação do certificado/placa inteligente não é apoiada como um método do automóvel
sinal-em desde que estes formulários de autenticação não permitem o ASA no meio.

A assinatura Md5 nos Certificados não trabalha devido a uma questão de segurança e é um
problema nas Plataformas iOS. Mais informação pode ser encontrada no receptor para o erro
iOS: Erro de conexão. O receptor de Citrix não poderia estabelecer a conexão com a
discussão do host remoto. 

Se o nome do sujeito não combina inteiramente o nome de domínio totalmente qualificado
ASA (FQDN), mesmo se o certificado de identidade ASA contém nomes alternativos sujeitos
(sem), a sessão de computação independente da arquitetura (ICA) não começará (baseado
na versão, o erro do certificado poderia ser indicado). Esta edição foi fixada pela identificação
de bug Cisco CSCuj23632.

●

Os acessos do cliente do receptor de Citrix somente um server XenApp/XenDesktop de cada
vez. Em consequência, os pedidos dos proxys ASA a um XenApp/XenDesktop pela sessão
de VPN também. O ASA escolhe o primeiro XenApp/XenDesktop configurado quando um
cliente do receptor de Citrix conecta.

●

O HTTP reorienta não é apoiado desde que a versão atual do receptor que de Citrix o
aplicativo não trabalha com reorienta.

●

As verificações do certificado de cliente, a notificação da expiração de senha, o Cisco Secure
Desktop (CSD), e tudo em CSD (não apenas cofre-forte seguro) não são apoiados quando
clientes autônomos/móveis são usados, porque clientes autônomos/móveis da infraestrutura
da virtualização não compreendem estes conceitos.

●

Configurar

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais

http://support.citrix.com/article/CTX132798=
http://support.citrix.com/article/CTX132798=
http://support.citrix.com/article/CTX132798=
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj23632
//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


informações sobre os comandos usados nesta seção.

Comandos CLI

Quando você usa o cliente móvel do receptor de Citrix a fim entrar ao ASA, o ASA deve conectá-
lo a Citrix predefinido XenApp ou um server de XenDesktop. A fim realizar isto, o administrador
configura o servidor Citrix? endereço e credenciais de logon s sob a política do grupo ou o
username. Caso que o username e a grupo-política CLI são configurados, os ajustes username
tomam a precedência sobre a grupo-política.

configure terminal

group-policy DfltGrpPolicy attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

configure terminal

username <username> attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

Note:
tipo - tipo de VDI. Para o receptor de Citrix, o tipo deve ser citrix.
URL - URL completa do server de XenApp ou de XenDesktop, que inclui o HTTP ou o
HTTPS, o hostname, o número de porta, assim como o trajeto ao serviço XML. O hostname
e do serviço XML trajeto podem conter um macro dos sem clientes. Se o trajeto do serviço
XML não é fornecido, o caminho padrão de /Citrix/pnagent/ está usado.
nome de usuário nome de usuário que é usado a fim registrar no server da infraestrutura da
virtualização. Este pode ser um macro dos sem clientes.
senha senha que é usada a fim registrar no server da infraestrutura da virtualização. Este
pode ser um macro dos sem clientes.
domínio - domínio que é usado a fim registrar no server da infraestrutura da virtualização.
Este pode ser um macro dos sem clientes.

Note: Os server de XenAPP são configurados geralmente a fim escutar a porta 80, assim
que o VDI deve ser configurado com o HTTP em vez do HTTPS.

Os usuários móveis do receptor de Citrix podem selecionar o grupo de túneis quando
autenticarem com o ASA. A seleção de grupo de túneis permite o apoio de Protocolos de
autenticação diferentes e os server XenApp/XenDekstop para VDI alcançam. Os administradores
podem configurar um grupo de túneis porque o padrão para o acesso VDI. Este grupo do túnel
configurado é usado quando os usuários não fazem uma seleção de grupo de túneis:

  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

application_name - nome do aplicativo. O único aplicativo apoiado atualmente é Citrix-
receptor.

●



túnel-grupo-nome - nome do grupo de túneis atual a ser usado como o padrão para o acesso
VDI do tipo especificado. 

●

Exemplo de configuração

Estes são exemplos de configuração válidos VDI:

  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

Configuração adaptável do Security Device Manager (ASDM)

Navegue a Asdm > a configuração > a acesso do acesso remoto VPN > dos sem clientes
SSL VPN > a política do grupo:

1.

Navegue para editar > mais opções > acesso VDI:2.



Adicionar o server VDI:3.





Note: O único modo apoiado é modo simples.

Certificados de identidade ASA e autoridades de certificação (CA)

Para que o receptor de Citrix trabalhe com o ASA, os dispositivos móvéis devem confiar CA
que emitiu o certificado de identidade do ASA. O certificado do ASA deve ser emitido para um
nome de domínio totalmente qualificado (por exemplo, clientlessvdi.cisco.com), e NÃO o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do ASA. Se o certificado do ASA foi
emitido por um intermediário CA que não esteja atual na chave-loja do dispositivo móvel, CA
intermediário deve igualmente ser confiado.

●

Quando o receptor de Citrix conecta ao ASA com um certificado não confiável, o usuário está
alertado com avisos emergentes se continuar ou não.

●

Os dispositivos de Apple que executam o iOS podem apoiar Certificados auto-assinados
ASA, desde que apoiam a importação direta dos Certificados e dos CA.

●

Nos dispositivos móvéis de Apple que executam o iOS, o receptor permite a conexão ao ASA
e a recuperação da lista de aplicativo, se os avisos do certificado são ignorados. Contudo, o
usuário não pôde poder começar alguns dos recursos publicados até que um certificado
válido ASA esteja instalado.

●

Alguns dos dispositivos móvéis mais velhos do operating system (OS) de Android não
fornecem nenhuma maneira legítima de importar Certificados da terceira na loja chave.
Consequentemente, para que um receptor de Citrix em tais dispositivos de Android a
trabalhar com o ASA/CAG, o ASA deve ter um certificado de identidade emitido por CA que
seja encaixado na loja chave, por exemplo, em Verisign ou em Godaddy. 

●

Em dispositivos móvéis de Android, o receptor de Citrix não permite conexões ao ASA se o
certificado do ASA não está atual na loja chave do dispositivo.

●

Os dispositivos de Android com versão de OS 4.1 e importação mais atrasada do apoio dos
Certificados e dos CA e devem trabalhar como descrito acima com iOS.

●

Experiência da interface de usuário final/usuário

Adicionar uma conta nova

O uso do receptor de Citrix alcançar recursos virtuais através do ASA fornece a mesma
experiência do usuário que quando um gateway de acesso de Citrix é usado.

Se nenhum server é configurado, você deve configurar um recurso virtual novo.



Forneça o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT FQDN do ASA:



Verifique o gateway de acesso, edição padrão, e incorpore as credenciais a fim conectar ao ASA.



Quando o perfil de usuário salvar, o aplicativo pede automaticamente as credenciais (ASA) e as
tentativas entrar.



Quando entrado, o aplicativo indica uma lista de recursos publicados.



Você pode navegar os dobradores e clicar um recurso a fim lançá-lo.





 



 

Saída da sessão de VPN da Web

O aplicativo do receptor de Citrix não fornece a capacidade para terminar uma sessão de VPN da
Web com um ASA ou um CAG conectado na vontade. Tal sessão é terminada tipicamente
quando você alcança o intervalo configurado. Embora a versão a mais nova do receptor de Citrix
tenha um botão novo do fazer logoff, não termina a sessão atual com o ASA. Em lugar de fecha
aplicativos toda abertos e indica a lista de servidores configurados. Consequentemente, se o ASA
é configurado para usar somente uma licença pelo usuário, os clientes que usam o botão do fazer
logoff não podem entrar outra vez para fora até depois do tempo de sessão.

A fim permitir que os utilizadores finais terminem a sessão de VPN da Web na vontade e, em
consequência, liberem a licença ASA, a funcionalidade nova foi adicionada a injeta o recurso
seguro do fazer logoff.



Esta injeção ocorre cada vez que o receptor de Citrix busca a lista de recursos publicados.

Quando você clica o aplicativo seguro do fazer logoff, a sessão entre o ASA e o receptor de Citrix



está terminada. A fim liberar corretamente a licença ASA, o recurso seguro do fazer logoff deve
ser usado a fim terminar a sessão de VPN da Web em vez do botão do fazer logoff do receptor de
Citrix do nativo.

As mensagens diferentes são indicadas em consequência da terminação de sessão baseada nos
dispositivos móvéis e na versão do receptor de Citrix. Também, a diferença na maneira que o
aplicativo de Citrix é escrito para Plataformas móveis diferentes rende uma experiência diferente
quando você termina dispositivos de Android.

No iPad e no iPhone, o receptor de Citrix indica a mensagem que seu acesso à sessão do
gateway expirou, entra por favor outra vez. Quando você clica a APROVAÇÃO, o receptor de
Citrix indica a tela com os servidores configurados.

Os dispositivos de Android igualmente indicam o recurso seguro injetado do fazer logoff.



Contudo, quando você clicar o aplicativo seguro do fazer logoff, exibições de erros de uma
conexão de rede.



Embora a sessão de VPN da Web fosse terminada entretanto, o aplicativo do receptor de Citrix
não encaixou mensagens para informá-lo corretamente de umas ações mais adicionais. Este é
um comportamento esperado. Quando os indicadores deste Mensagem de Erro em consequência
da sessão terminada, ele o esperarem clicar o botão Cancel, o botão Back Button no dispositivo
de Android a fim retirar o conta à ordem, e então a APROVAÇÃO quando perguntado se você
quer deixar esta conta.



Depois que você retira o conta à ordem, você é presentado com a lista de server preconfigured.



Verificar

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

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Debugs

Note: Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar
comandos debug.

Você pode indicar debuga a informação para o receptor de Citrix com este comando:

/c/pt_br/support/docs/dial-access/integrated-services-digital-networks-isdn-channel-associated-signaling-cas/10374-debug.html


debug webvpn citrix <1-255>

Note:
Condições anormais dos indicadores do nível 1, falhas na conexão ao server
XenApp/XenDesktop, e erros gerais.
Informação nivelada dos indicadores dos 50 pés nos dados que estão sendo analisados
gramaticalmente/reescritos.
O nível 255 indica toda a informação sobre debugging que como adicionada para as
conexões do receptor de Citrix.

Nenhum comando new foi adicionado para a autenticação do receptor de Citrix. Contudo, a fim
ver as transações entre o cliente e o ASA, você pode usar este debuga:

debug webvpn transformation request 

Para a referência. esta saída mostra que estes dois debugam tomado de uma conexão que
trabalhe:

debug webvpn transformation request 

Use edições genéricas do debug authentication dos comandos debug da autenticação, como:

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

Perguntas mais frequentes (FAQ)

Q. Estes novos recursos retêm os controles granulados configurados no XenServer (por exemplo,
controles tais como a reorientação da movimentação do cliente, a reorientação da impressora do
cliente, a reorientação dos dispositivos da reorientação, e do cliente USB da placa de grampo do
cliente)?

R.  Estes parâmetros são definidos no XenServer e são parte do arquivo ICA. O ASA não altera
estes parâmetros. Consequentemente, o ajuste que você tem em XenApp ou XenDesktop é
refletido no cliente.



Q.O ASA tem o controle granulado da conexão ICA como para impedir o cortado e colado, e para
controlar a impressora, a movimentação, a prancheta, ou a reorientação USB?

R.  O ASA não altera aqueles ajustes. Consequentemente, os ajustes que você tem no XenApp
ou XenDesktop é refletido no cliente do receptor. Cisco está ciente da diferença da característica
porque sua competição (zimbro SA e Citrix CAG) pode impedir o cortado e colado apesar do
ajuste no XenApp.

Q.O servidor Citrix da montra funciona com o ASA como um proxy?

R.  Sim, esta característica não é apoiada. A requisição de aprimoramento CSCug18734 foi
arquivada a fim adicionar o apoio para estes tipos de server. O apoio da versão 2.0 SSO da
montra é adicionado como parte do apoio de XenDesktop. Todas as características de Citrix do
legado são apoiadas na versão 2.0 da montra (XenApp e XenDesktop). as funções relativas APP-
controlador não são suportadas através do ASA. 

Quando você configura o ASA para o receptor de Citrix, certifique-se especificar o caminho cheio
ao XML-serviço que é executado na montra, por exemplo,
http://storefront.cisco.com/Citrix/storefrontweb/pnagent/.

Nas versões que não têm o reparo para CSCug18734 e que têm o citrix do webvpn debugar
permitido, se você tenta alcançar um server da montra, a seguir você vê que este no debuga:

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734


Q. Mesmo que o servidor Citrix permita e XML-serviço configurado, a EXCEÇÃO
DESCONHECIDA do erro +++ TRAVADA continua a indicar. Isto usado para trabalhar. Que podia
ser errado?

R.  Isto pode acontecer quando os fundamentos de AnyConnect são permitidos no ASA como
mostrado aqui:

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

Os fundamentos de AnyConnect são usados a fim permitir somente o suporte ao cliente completo
no ASA, e este desabilita a capacidade do ASA para processar tentativas de conexão dos sem
clientes. Quando isto acontece, se você tem debugar o webvpn transforme o pedido e debugar o
citrix do webvpn permitido, a seguir você vê este:

Received config.xml request

DBG:29:4089679874:74100d20:9902: Finished with hooks

(aware.c:aware_dispatch_request:389)

DBG:30:4089679886:74100d20:9902: => handoff (AWARE_HOOK_INTERNAL_HANDOFF)

(aware.c:aware_dispatch_request:508)

DBG:31:4089679900:74100d20:9902: in process request

(proxy.c:process_request:239)

DBG:32:4089679950:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:690)

DBG:33:4089679965:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:720)

DBG:34:4089680019:74100d20:9902: parse_req_headers(client_fd, p_req) ;

(proxy.c:process_request:275)

DBG:35:4089680038:74100d20:9902: # req

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1269)

DBG:36:4089680049:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9e; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:37:4089680064:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9f; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:38:4089680077:74100d20:9902: Request: [GET /Citrix/pnagent/config.xml HTTP/1.1]:

39 (parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1399)

.

.

.

DBG:96:4089680705:74100d20:9902: Clientless WebVPN is not enabled.

(proxy.c:process_request:384)

.

.

.

DBG:31:4089681295:74100d20:9902: fwrite(0 ? -=> 90): [Connection:

close%0d%0aCache-Control: no-store%0d%0aContent-Type: text/html%0d%0aContent-Length:

0%0d%0a%0d%0a]: 90 (SAL/sal-stdio.c:sal_fwrite:92)

+++ UNKNOWN EXCEPTION CAUGHT

Terminating session for user [test.user]

P..  Se você recebe este erro 4 do Mensagem de Erro SSL: Número de erro: 183, que deve você
fazer?

R.  Este erro está considerado quando a conexão ao corretor XML (server de XenDesktop) é
permitida, mas as portas 1494 e 2598 ao pool real de XenDesktop estão obstruídas. Você pode
debugar se você permite todas as portas e reduz então para baixo as portas exigidas.



   

Para que o XenDesktop trabalhe através dos sem clientes, se há algum Firewall intermediário
entre o ASA (para dentro) e o server de XenDesktop, se certifique que as portas 443, 1494, 2598,
e 80 estão abertas nesse Firewall. Também, assegure-se de que as portas estejam abertas para
o server de XenDesktop e o pool de XenDesktops.

Q.O ASA apoia as conexões SSL que originam de um cliente autônomo do receptor de Citrix de
uma plataforma de Microsoft Windows/Macintosh OSX, apenas como você uso AnyConnect ou o
Cisco VPN Client?
R.  Atualmente, os receptores autônomos de Citrix dos desktops são apoiados através do túnel
esperto somente (sem clientes w.r.t).
CSCum85649 ENH: Receptores autônomos de Citrix do desktop do apoio ao ASA
Este é um erro do realce para apoiar uma conexão autônoma do receptor de Citrix ao ASA sem a
necessidade para o túnel esperto ou o início de uma sessão portal inicial, como lá é para o
receptor móvel de Citrix com o ASA como o gateway de acesso. Atualmente, o ASA envia uma
restauração depois que o aperto de mão inicial a um receptor autônomo de Citrix (com o uso de
mais finais de 4.1 para Windows, e tem o mesmo comportamento em outras Plataformas
também).

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum85649
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