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Introdução

Porque os países em todo o mundo estão lutando a pandemia COVID-19 global, cada vez mais
as empresas estão executando políticas do funcionamento remoto para impedir o espalhamento
da doença. Em consequência, há um aumento da procura para o acesso remoto VPN (RAVPN)
fornecer empregados alcança aos recursos internos da empresa. Este artigo fornece
referências aos manuais de configuração rapidamente estabelecendo RAVPN dentro da rede ou
identifica e endereça o desempenho ou problemas relacionados da escamação.

Implementação



A seguinte seção detalha a configuração do Acesso remoto de AnyConnect e as disposições nas
várias plataformas Cisco, assim como os guias de instalação certificada desde que o
desenvolvimento do certificado é uma parte integral ao Acesso remoto de Cisco devido às
exigências do certificado de autenticação para RAVPN.

Licenciar

As licenças são exigidas para terminar conexões RAVPN em um dispositivo. As Plataformas ASA
apoiarão somente 2 pares VPN sem uma licença. FTDs não permitirá que a configuração de
AnyConnect seja distribuída ao dispositivo sem licenciar. Devido à manifestação COVID-19, Cisco
está oferecendo licenças provisórias livres ajudar a usuários com aplicação de RAVPN em seus
dispositivos Cisco. Mais informação sobre esta pode ser encontrada: Obtendo uma licença da
emergência COVID-19 AnyConnect

Guias de Quickstart da configuração inicial de AnyConnect

Siga estes guias do quickstart para executar o Acesso remoto de AnyConnect com a maioria de
configurações comum:

Configurar o cliente seguro da mobilidade de AnyConnect com Split Tunneling em um ASA ●

Configuração do acesso remoto VPN de AnyConnect em FTD●

Configuração inicial de AnyConnect para FTD controlado por FMC (vídeo)●

Para guias de configuração de produto completos, veja abaixo.

Guias de configuração direta

ASA:

Configuração ASDM ASA●

Configuração de CLI ASA●

FTD:

FTD controlado por FDM●

FTD controlado por FMC●

IOS/IOS-XE:

IOS Router para SSLVPN●

Roteador IOS-XE para SSL VPN (CSR somente)●

Roteador IOS/IOS-XE para IKEv2 VPN●

Guias de instalação certificada

ASA●

FTD FDM●

FTD FMC●

IOS/IOS-XE●

Desempenho e questões de escalada

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/119006-configure-anyconnect-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/network-management/remote-access/212424-anyconnect-remote-access-vpn-configurati.html
https://community.cisco.com/t5/security-videos/initial-anyconnect-configuration-for-ftd-managed-by-fmc/ba-p/4057295
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/asdm712/vpn/asdm-712-vpn-config/vpn-asdm-setup.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-anyconnect.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-ravpn.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/200533-AnyConnect-Configure-Basic-SSLVPN-for-I.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_sslvpn/configuration/xe-16-9/sec-conn-sslvpn-xe-16-9-book/sec-conn-sslvpn-ssl-vpn.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/flexvpn/200555-FlexVPN-AnyConnect-IKEv2-Remote-Access.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-certificates.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/firepower_threat_defense_certificate_based_authentication.html?bookSearch=true
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_pki/configuration/15-mt/sec-pki-15-mt-book/sec-cert-enroll-pki.html


Com uso significativamente aumentado RAVPN, os usuários de AnyConnect podem experimentar
problemas de desempenho. Veja o seguinte para determinar como identificar estas edições e
estratégias da mitigação para endereçá-los.

Sintomas do problema e identificação

Alto uso de CPU

A utilização CPU impacta diretamente o desempenho para usuários VPN. A utilização CPU
aumentará como o tráfego mais cifrado ou mais decifrado segurado pelo dispositivo. O dispositivo
pode experimentar a alta utilização da CPU quando a plataforma aproxima a taxa de transferência
que do máximo VPN pode segurar. É necessário determinar se a utilização da alta utilização da
CPU é devido ao dispositivo que é oversubscribed ou devido ao outro problema.

Para verificar se o dispositivo está experimentando a alta utilização da CPU, sugere-se para
executar os comandos seguintes:

 mostre o CPU-uso do processo diferente de zero

 show cpu usage

Saídas de exemplo:

asa# show processes cpu-usage non-zero

PC         Thread       5Sec     1Min     5Min   Process

0x00000000019da592   0x00007fffd808b040     0.0%     0.0%     0.5%   Logger

0x0000000000844596   0x00007fffd807bd60     0.0%     0.0%     0.1%   CP Processing

0x0000000000c0dc8c   0x00007fffd8074960     0.1%     0.1%     0.1%   ARP Thread

   -          -        43.8%    43.8%    40.3%   DATAPATH-0-2209

   -          -        43.9%    43.8%    40.3%   DATAPATH-1-2210

asa# show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 88%; 1 minute: 88%; 5 minutes: 82%

No exemplo acima, observa-se que DATAPATH-0 e DATAPATH-1 estão consumindo 87.7% da
utilização total de CPU. Neste caso, o ASA é oversubscribed e é necessário para determinar se
este sintoma é devido uma grande quantidade de tráfego cifrado e decifrado. Isto pode então ser
avaliado contra o valor da taxa de transferência VPN documentado na folha de dados para essa
plataforma.

Para calcular a quantidade total de tráfego VPN que atravessa o dispositivo por segundo, nós
podemos adicionar os bytes da entrada e os bytes emissor dentro da seção global das
estatísticas encontraram no comando statistics do acelerador de criptografia da mostra. Em um
ASA ou em um FTD, cancele as estatísticas do acelerador de criptografia da mostra da saída com
as estatísticas do acelerador de criptografia do comando clear. Espere uma certa quantidade de
tempo, a seguir execute o comando: mostre estatísticas do acelerador de criptografia segundo as
indicações do seguinte:

asa# show crypto accelerator statistics

Crypto Accelerator Status

-------------------------

[Capability]

   Supports hardware crypto: True



   Supports modular hardware crypto: False

   Max accelerators: 2

   Max crypto throughput: 1000 Mbps

   Max crypto connections: 5000

[Global Statistics]

   Number of active accelerators: 2

   Number of non-operational accelerators: 0

   Input packets: 257353

   Input bytes: 271730225                          <----------------

   Output packets: 2740

   Output error packets: 0

   Output bytes: 57793                             <----------------

[…]

Tome alguns instantâneos em intervalos específicos e obtenha uma taxa de transferência média
nos bytes que pode ser convertido nos bit por segundo (bps). A fórmula para fazer isto é:

No exemplo anterior, um comando statistics claro do acelerador de criptografia é emitido em
segundos do tempo 0. o 10 segundos depois, o comando statistics do acelerador de criptografia
da mostra foi emitido para obter os bytes total sobre o intervalo 10 segundo. Estes valores são
usados então para calcular uns bps de 217Mbps que foi processado sobre um intervalo 10
segundo. Os instantâneos múltiplos podem ser precisados de obter uma média mais exata.

Note que estes valores aumentarão para o todo o cifrados/tráfego decifrado (HTTPS, SSL, IPsec,
SSH, etc.). Nós podemos usar este valor para determinar a taxa de transferência média VPN e
para compará-la à folha de dados. Se a taxa de transferência média é aproximadamente o
mesmo valor porque o que é visto na folha de dados para a plataforma, o dispositivo está sendo
oversubscribed pelo tráfego cifrado e decifrado.

Adicionalmente, este método não pode ser usado para determinar a taxa de transferência VPN
em firePOWER 2100 Plataformas desde que os contadores não incrementam para o tráfego VPN.
Isto está sendo seguido em CSCvt46830 .

Conexões de VPN máximas

Ao bater o número máximo de conexões de VPN, os usuários podem experimentar períodos de
rompimento onde não podem conectar. Embora ativar o AnyConnect mais ou a licença do vértice
destrave o número máximo de pares VPN, se esse máximo é alcançado estará permitido a
nenhum usuário adicional no dispositivo.

Para verificar a quantidade máxima de conexões de VPN disponíveis no dispositivo, verifique a
saída da mostra VPN-sessiondb:

asa# show vpn-sessiondb

---------------------------------------------------------------------------

VPN Session Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concur : Inactive

                             ----------------------------------------------

AnyConnect Client            :     10 :        218 :          11 :        0

  SSL/TLS/DTLS               :     10 :        218 :          11 :        0

Clientless VPN               :      0 :         73 :           4

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt46830


  Browser                    :      0 :         73 :           4

---------------------------------------------------------------------------

Total Active and Inactive    :     10             Total Cumulative :    291

Device Total VPN Capacity    :    250

Device Load                  :     4%

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Tunnels Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concurrent

                             ----------------------------------------------

Clientless                   :      0 :         73 :               4

AnyConnect-Parent            :     10 :        218 :              11

SSL-Tunnel                   :     10 :         77 :              10

DTLS-Tunnel                  :     10 :         65 :              10

---------------------------------------------------------------------------

Totals                       :     30 :        433

---------------------------------------------------------------------------

Para determinar a quantidade apoiada total de usuários apoiados pela plataforma, verifique a
folha de dados para ver se há seu dispositivo encontrado abaixo.

Se os usuários VPN não podem conectar e você verificou que o dispositivo não está batendo o
número máximo de usuários VPN, procure por favor o auxílio adicional do TAC.

Referências da folha de dados

As seguintes folha de dados destacam o número máximo de usuários VPN apoiados por uma
plataforma e a taxa de transferência do máximo VPN baseada em testes. IKEv2 e os DTL
AnyConnect são esperados ter a taxa de transferência (agregada) total similar como a taxa de
transferência do IPSec VPN alistada em cada seção.

ASAv●

ASA 5500●

ASA 5585●

FirePOWER 1000●

FirePOWER 2100●

FirePOWER 4100●

FirePOWER 9300●

Mitigação potenciais

Habilitando a divisão de túnel

Àrevelia, as políticas do grupo no ASA e FTD executarão o tunnelall. Isto enviará todo o tráfego
gerado pelos clientes do RA sobre o VPN a ser processados pelo final do cabeçalho. Desde que
a criptografia de pacote de informação e a descriptografia são relacionadas diretamente à
utilização CPU, é importante certificar-se que somente o tráfego necessário está segurado pelo
fim de cabeçalho de VPN como permitido pela política de segurança da empresa. Considere usar
uma política do túnel em divisão um pouco do que escavam um túnel completamente para salvar
o fim de cabeçalho de VPN da carga desnecessária.

Guia do Split Tunneling ASA●

/content/en/us/products/collateral/security/adaptive-security-virtual-appliance-asav/datasheet-c78-733399.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/datasheet-c78-730903.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-1000-series/datasheet-c78-742469.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-2100-series/datasheet-c78-742473.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-4100-series/datasheet-c78-742474.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-9000-series/datasheet-c78-742471.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/70917-asa-split-tunnel-vpn-client.html


Guia do Split Tunneling FTD (FMC)●

Nota: Escave um túnel todos os implementares uma política de segurança do parâmetro amplo da
empresa visto que o Split Tunneling confia no dispositivo do cliente para ajudar a proteger o
tráfego do Internet do usuário. Cisco fornece a ferramenta da segurança adicional como o guarda-
chuva a fim proteger usuários VPN quando uma política do túnel em divisão é usada.

Balanceamento de carga do implementar VPN (ASA somente)

O Balanceamento de carga VPN é uma característica apoiada em Plataformas ASA que permita
dois ou mais ASA a capacidade para compartilhar da carga da sessão de VPN. Se ambos os
dispositivos apoiam 500 pares VPN, configurando o Balanceamento de carga VPN entre eles, os
dispositivos apoiarão um total de 1000 pares VPN entre eles. Esta característica pode ser usada
para aumentar a quantidade de usuários simultâneos VPN além de que dispositivo único pode
segurado. Mais informação sobre o Balanceamento de carga VPN que inclui o algoritmo do
Balanceamento de carga pode ser encontrada aqui: Balanceamento de carga VPN

Otimização da configuração

Os serviços adicionais permitidos na plataforma aumentarão a quantidade de processamento e a
carga no dispositivo. Por exemplo, descriptografia IPS, SSL, NAT, etc. Considere configurar o
dispositivo como um concentrador VPN que termine somente sessões de VPN.

Seleção do protocolo de túnel

Àrevelia, as políticas do grupo em ASA são configuradas para tentar estabelecendo um túnel
DTL. Se o tráfego UDP 443 é obstruído entre o fim de cabeçalho de VPN e o cliente de
AnyConnect, automaticamente reserva ao TLS. Recomenda-se usar DTL ou IKEv2 para
aumentar o desempenho da taxa de transferência de dados máximo VPN. Os DTL oferecem o
melhor desempenho do que o TLS devido a menos carga adicional de protocolo. IKEv2
igualmente oferece a melhor taxa de transferência do que o TLS. Adicionalmente, usar cifras
AES-GCM pode levemente melhorar o desempenho. Estas cifras estão disponíveis em TLS 1.2,
DTL 1.2 e IKEv2.

Reforce pelo túnel QoS (FTD somente)

QoS pode ser executado para limitar a quantidade de tráfego enviada aos usuários de
AnyConnect na direção externa. Fazendo isso, o fim de cabeçalho de VPN pode reforçar cada
cliente de acesso remoto obtém sua parte justa de largura de banda da saída. Mais informação
sobre esta pode ser encontrada aqui: Configuração FTD

Polarização do acelerador da crypto-engine do implementar (ASA somente)

A polarização do acelerador da crypto-engine é usada para readjudicar os núcleos criptos para
favorecer um protocolo de codificação sobre o outro (SSL ou IPsec). A finalidade desta é
otimização da taxa de transferência de AnyConnect se a maioria de túneis VPN usa IPsec ou
SSL. Executar este comando pode conduzir à interrupção de serviço e assim que uma janela de
manutenção é exigida. Adicionalmente, a melhoria do desempenho (taxa de transferência de
AnyConnect e utilização CPU) pode variar segundo o perfil de tráfego. Se o fim de cabeçalho de
VPN está terminando somente sessões de SSL ou somente sessões IPSec, este comando pode
ser considerado para uma otimização mais adicional do fim de cabeçalho de VPN. A referência de

/content/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_akd_ktz_2fb
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa99/configuration/vpn/asa-99-vpn-config/vpn-ha.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_rvk_qnl_ngb


comandos pode ser encontrada aqui: Referência de comando

Para rever a atribuição de núcleo cripto atual, execute o balanceamento de carga do acelerador
do comando show crypto. Este comando não mostra a quantidade total de utilização cripto o
dispositivo é capaz da manipulação - indica que a relação do SSL ou do tráfego de IPSec está
sendo atribuída a cada núcleo. Para encontrar a quantidade aproximada de utilização no
dispositivo para referir a seção acima na utilização da alta utilização da CPU e para comparar o
valor calculado ao valor na folha de dados para a plataforma.

Em uma plataforma ASA que termine na maior parte o Acesso remoto SSLVPN, recomenda-se
que a atribuição de núcleo cripto está ajustada para favorecer o SSL com o SSL da acelerador-
polarização do motor do comando crypto.

O exemplo seguinte mostra a atribuição de núcleo em um ASA5555 com o comando SSL da
acelerador-polarização da crypto-engine favorecer clientes de AnyConnect SSL:

asa# sh run all crypto engine

crypto engine accelerator-bias ssl

asa# show crypto accelerator load-balance

[..]

                  Crypto SSL Load Balancing Stats:

                  ==================================

Engine      Crypto Cores             SSL Sessions            Active Session

                                                             Distribution (%)

======     ==============      ===========================   ================

  0        IPSEC 1, SSL 7      Total: 166714  Active:   205         100.0%

[..]

A distribuição da sessão ativa será sempre 100% apesar da utilização cripto atual da plataforma.

Nota: O núcleo criptograficamente que rebalancing está disponível nas seguintes Plataformas:
ASA 5585, 5580, 5545/5555, 4110, 4120, 4140, 4150, SM-24, SM-36, SM-44 e ASASM.

FAQ

Licenciar

P: Por que não posso eu transferir o software de AnyConnect?

A: Você deve comprar o AnyConnect mais ou a licença do vértice a fim poder transferir o cliente
de AnyConnect. Após isto, você deve ser autorizado. Se você não é autorizado apesar de
comprar o vértice de AnyConnect ou a licença positiva, abra um caso com direito fixar esta
edição.

P: Por que eu ver 99999 comprados para a licença de AnyConnect em minha conta esperta
licenciar?

A: Isto é esperado com determinadas licenças de AnyConnect, tais como o AnyConnect mais
AnyConnect perpétuo ou NON-unido mais ou licenças do vértice.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c5.html#pgfId-2455921


P: Que determina quando “no uso” decresce?

A: Este valor decresce sempre que um dispositivo que usa a licença de AnyConnect é registrado.
Por exemplo, se você se registra FMC a seguir adicionam o AnyConnect mais a licença a um
dispositivo, no valor do uso para o AnyConnect mais a licença decrescerão. Este valor não
decresce baseado em sessões do usuário atuais. Registrar dispositivos de ASAv não decresce “a
contagem no uso”. Este é um problema cosmético conhecido. Você não pode registrar mais
dispositivos do que o número de usuários autorizados que compraram.

P: Que determina o valor comprado?

A: O valor de compra é determinado pelo número de usuários autorizados comprados com a
licença. Por exemplo, 25 um usuário AnyConnect mais a licença terá uma contagem comprada
25.

P: Como eu permito a criptografia forte?

A: A fim permitir a criptografia forte, você deve verificar a caixa “funcionalidade exportação-
controlada Allow no Produtos registrado com este token” ao criar o token do registro.

P: Como eu converto do PAK a licenciar esperto?

A: Um argumento deve ser aberto com licenciar para este.

P: Se eu tenho uma licença de usuário “X”, que acontecerá se "X+1" ou mais usuários conectam
ao dispositivo?

A: Com o vértice e mais a licença, a capacidade completa do usuário VPN do dispositivo é
destravada. Enquanto o dispositivo não alcança seu limite máximo do usuário do vpn, o
dispositivo continuará a aceitar conexões. Não há nenhuma aplicação no dispositivo para sessões
do usuário VPN e é honra baseada. É sua responsabilidade comprar licenças adicionais do
usuário autorizado se o uso de sessão do vpn para o dispositivo precisa de ser aumentado. Para
verificar o número máximo de usuários apoiado pelo dispositivo, verificar a folha de dados para
ver se há o dispositivo na mostra VPN-sessiondb e exame da site da Cisco na Web ou da corrida
do “da capacidade total dispositivo VPN”. Para ASA, você pode igualmente executar a versão da
mostra ou mostrar comandos do licença-sumário VPN-sessiondb.

P: Como posso eu se certificar da licença esteja ativada em meu dispositivo?

A: Em FTDs, você não poderá distribuir a configuração de AnyConnect a menos que a licença for
ativada. Em ASA, você pode verificar a versão da mostra ou mostrar o licença-sumário VPN-
sessiondb para examinar são permitidos a quantos usuários. Sem uma licença ativada, o máximo
será 2 usuários. Note no ASA, os comandos acima mencionados não indicará mais/informação de
licença do vértice. Isto está sendo seguido com a requisição de aprimoramento CSCuw74731.

Configuração

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw74731


P: Que Plataformas ASA posso eu usar para o Balanceamento de carga VPN? Posso eu usar
plataformas de hardware diferentes ASA ou versões de software diferentes em um conjunto do
Balanceamento de carga VPN?

A: Sim uma lata do conjunto do Balanceamento de carga VPN consiste nos modelos físicos ou
virtuais diferentes ASA, incluindo o ASAv. Contudo, recomenda-se geralmente para que o
conjunto seja homogêneo. Se as versões de software diferentes são usadas em um conjunto do
Balanceamento de carga do vpn, a seguir somente as sessões IPSec estão apoiadas. Para os
detalhes satisfazem referem: Diretrizes e limitações para o Balanceamento de carga VPN.

P: Como eu configuro o split-tunneling? E pode você excluir o determinado tipo de tráfego de
aplicativo, tal como o escritório 365, da escavação de um túnel em uma configuração do túnel em
divisão?

A: Veja o Split Tunneling de AnyConnect do artigo da comunidade de Cisco para exemplos de
configuração de vários casos do uso. Você pode igualmente usar uma combinação de split-
tunneling e de split-tunneling dinâmico para conseguir o split-tunneling baseado aplicativo. Para
um exemplo em como aperfeiçoar o split-tunneling de AnyConnect para o escritório 365 e o
WebEx, veja como aperfeiçoar Anyconnect para Microsoft Office365 e conexões do WebEx de
Cisco.

P: Eu estou vendo o erro “aviso não confiável do certificado” ao conectar a um final do cabeçalho
ASA com o AnyConnect. Por que isso está acontecendo?

A: Isto é provável porque o final do cabeçalho está usando um certificado auto-assinado. Para
fixar isto, um certificado SSL pode ser comprado de um Certificate Authority e ser instalado no
final do cabeçalho ASA. Para etapas detalhadas da aplicação, refira por favor: Configurar o ASA:
A instalação e renovação do certificado digital SSL.

P: Os Certificados do convite são apoiados em finais do cabeçalho de Cisco RAVPN?

A: Sim o convite e os Certificados com nomes alternativos sujeitos DNS (sem) são apoiados.

P: Pode um dispositivo único usar o Balanceamento de carga e o Failover? 

A: Failover ativo/à espera é apoiado com Balanceamento de carga VPN. O dispositivo à espera
tomará sobre imediatamente sem o impacto ao túnel VPN se a unidade ativa falha. O
Balanceamento de carga VPN não é apoiado com configuração ativa/ativa do Failover.

Monitoramento

P: Que SNMP MIB posso eu usar para monitorar o USO de CPU ASA?

A: O CISCO-PROCESS-MIB pode ser usado para monitorar o USO de CPU ASA. Para uma lista
completa do MIBs apoiado, refira por favor: Lista de suporte MIB adaptável da ferramenta de
segurança. Para obter igualmente uma lista do MIBs SNMP e dos OID apoiados para um ASA
específico, um pode emitir o comando seguinte: mostre o oidlist do SNMP-server.

P: Como eu monitoro o número de usuários conectados atualmente a um fim de cabeçalho de
VPN?

A: Use a mostra VPN-sessiondb do CLI para verificar o número atual de usuários em um ASA ou
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em um FTD, ou o SNMP MIB 

CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB.

Troubleshooting

P: Alguns de nossos usuários de AnyConnect VPN parecem experimentar disconexões
frequentes. Como eu pesquiso defeitos tais edições:

A: Para pesquisar defeitos o VPN desligue e outras edições comuns de AnyConnect, referem por
favor: Guia de Troubleshooting do cliente VPN de AnyConnect - Problemas comuns.

P: Quando uma certa quantidade de usuários conecta ao fim de cabeçalho de VPN, não mais
usuário pode conectar. A licença é ativada no dispositivo e a mostra VPN-sessiondb mostra que o
dispositivo pode tratar mais usuários. Que podia ser a edição?

A: Verifique o pool do endereço local VPN para ver se há aqueles usuários para certificar-se de
que o número de conexão dos usuários não excede a quantidade de endereços disponíveis. Você
pode verificar com o [pool-name] do comando show ip local pool. Uma outra causa potencial em
umas Plataformas mais velhas é que o comando do MAX-anyconnect-superior-ou-fundamentos-
limite VPN-sessiondb está ajustado a um valor baixo. Você pode verificar este com o comando
show run todo o VPN-sessiondb. Se este é o caso, o valor pode ser aumentado ou o comando
pode ser removido para impedir este limite.

Obtendo a ajuda adicional

Para o auxílio adicional, contacte por favor o TAC. Um contrato de suporte válido será exigido:
Contatos mundiais de suporte da Cisco

Você pode igualmente visitar a comunidade de Cisco VPN aqui.

Adicionalmente, você pode verificar para fora os Podcasts da mostra da Segurança TAC

Referências

Encontre por favor abaixo das relações adicionais a outros recursos útil para disposições de
AnyConnect e a manipulação dos problemas relacionados COVOD-19 geralmente.

O Cisco Security responde para aumentar em trabalhadores remotos - a comunidade de
Cisco

●

Guia pedindo de AnyConnect●

AnyConnect que licencia o FAQ●

AnyConnect VPN, ASA, e FTD FAQ para trabalhadores remotos seguros●
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