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Introdução

Este original descreve como configurar o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure para a
separação dinâmica exclui o Tunelamento através do Cisco Adaptive Security Device Manager
(ASDM) em uma ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico do ASA.●

Conhecimento básico do cliente da mobilidade da Segurança de Cisco Anyconnect.●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

ASA 9.12(3)9●



ASDM 7.13(1)●

AnyConnect 4.7.0●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Split Tunneling de Anyconnect permite o acesso seguro do Cliente de mobilidade Cisco
AnyConnect Secure aos recursos corporativos através de IKEV2 ou de secure sockets layer
(SSL). Antes da versão 4.5 de AnyConnect, com base na política configurada na ferramenta de
segurança adaptável (ASA), o comportamento do túnel em divisão poderia ser túnel especificado,
escavar um túnel tudo ou exclui-lo especificado.

Com o advento de recursos nuvem-hospedados do computador, os serviços podem resolver a um
IP address diferente baseado no lugar do usuário ou baseado na carga dos recursos nuvem-
hospedados. Desde que o cliente seguro da mobilidade de Anyconnect fornece o split-tunneling
ao intervalo de sub-rede estático, hospede ou pool de IPV4 ou de IPV6, torna-se difícil para
administradores de rede excluir domínios/FQDNs ao configurar AnyConnect. Por exemplo, um
administrador de rede pôde querer excluir o domínio do cisco.com da configuração do túnel em
divisão mas o mapeamento DNS para o cisco.com pôde mudar desde que nuvem-é hospedado.

Usando a separação dinâmica exclua o Tunelamento, Anyconnect resolve dinamicamente o
endereço IPv4/IPv6 do aplicativo hospedado e faz alterações necessárias na tabela de
roteamento e nos filtros para permitir que a conexão seja feita fora do túnel.

Começando com AnyConnect 4.5, aescavação de um túneldinâmica docuspepodeser
usadaondeAnyconnectresolvedinamicamente oendereçoIPv4/IPv6
doaplicativohospedadoefazalterações necessárias natabela de roteamentoe nosfiltrospara
permitir que aconexãoseja feitafora dotúnel

Configuração

Esta seção descreve como configurar o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure no ASA.

Diagrama de Rede

Esta imagem mostra a topologia que é usada para os exemplos deste original.



Etapa 1. Crie atributos feitos sob encomenda de AnyConnect.

  

Navegue ao acesso da configuração > do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou >
atributos feitos sob encomenda de AnyConnect. clique o botão Add, e ajuste o atributo e a
descrição opcional dos dinâmico-separação-excluir-domínios, segundo as indicações da imagem:

Etapa 2. Crie o nome feito sob encomenda de AnyConnect e configurar valores.

Navegue ao acesso da configuração > do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou >
nomes do atributo feito sob encomenda de AnyConnect. clique o botão Add, e ajuste o
atributo dos dinâmico-separação-excluir-domínios criado mais cedo do tipo, de um nome arbitrário
e dos valores, segundo as indicações da imagem:

Seja cuidadoso não incorporar um espaço ao nome. (Exemplo: De “o local impossível possível
Cisco” do “Cisco-local”) quando os domínios múltiplos ou FQDNs nos valores são registrados,



separa-os com uma vírgula (,).

Etapa 3. Adicionar o tipo e o nome à política do grupo.

Navegue às políticas do grupo de Access> da rede do Acesso remoto VPN> de Configuration>
(cliente) e selecione uma política do grupo. Depois disso, navegue aos atributos feitos sob
encomenda de Advanced> AnyConnect Client> e adicionar o tipo e o nome configurados,
segundo as indicações da imagem:

Exemplo da configuração de CLI

Esta seção fornece a configuração de CLI do Split Tunneling dinâmico para finalidades da
referência.

ASAv10# show run

--- snip ---

webvpn

enable outside

 anyconnect-custom-attr dynamic-split-exclude-domains description Dynamic Split Tunneling

hsts

enable



max-age 31536000

include-sub-domains

no preload

anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.7.04056-webdeploy-k9.pkg 1

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

cache

disable

error-recovery disable

anyconnect-custom-data dynamic-split-exclude-domains cisco-site

www.cisco.com,tools.cisco.com,community.cisco.com

group-policy GroupPolicy_AnyConnect-01 internal

group-policy GroupPolicy_AnyConnect-01 attributes

wins-server none

dns-server value 1.0.0.100

vpn-tunnel-protocol ssl-client

split-tunnel-policy tunnelall

split-tunnel-network-list value SplitACL

default-domain value cisco.com

 anyconnect-custom dynamic-split-exclude-domains value cisco-site

Limitações

A versão ASA 9.0 ou mais atrasado é precisada de usar atributos feitos sob encomenda
dinâmicos do Split Tunneling.

●

O convite no campo de valores não é apoiado.●

O Split Tunneling dinâmico não é apoiado em dispositivos iOS (Apple) (requisição de
aprimoramento: CSCvr54798 ).

●

Verificar

A fim verificar configurou exclusões do túnel dinâmico, lançam o software de AnyConnect no
cliente, indicador avançado clique > estatísticas, como mostrado a imagem:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr54798


Você pode igualmente navegar a aba avançada dos detalhes do indicador > da rota onde você
pode verificar que exclusões do túnel dinâmico está listado sob rotas NON-fixadas, segundo as
indicações da imagem.



Neste exemplo, você configurou www.cisco.com sob a lista da exclusão do túnel dinâmico e a
captação de Wireshark recolhida na interface física do cliente de AnyConnect confirma que o
tráfego a www.cisco.com (173.37.145.84), não está cifrado por DTL.

Troubleshooting

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com


Caso que o convite é usado no campo de valores

Se um convite é configurado no campo de valores, por exemplo, *.cisco.com está configurado nos
valores, sessão de AnyConnect está desligado, segundo as indicações dos logs:

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-4-722041: TunnelGroup <AnyConnect-01> GroupPolicy

<GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP <100.0.0.1> No IPv6 address available for SVC

connection

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-5-722033: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> First TCP SVC connection established for SVC session.

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-6-722022: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> TCP SVC connection established without compression

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-6-722055: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> Client Type: Cisco AnyConnect VPN Agent for Windows 4.7.04056

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-4-722051: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> IPv4 Address <1.176.100.101> IPv6 address <::> assigned to session

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 8570 for

outside:100.0.0.1/44868 (100.0.0.1/44868) to identity:100.0.0.254/443 (100.0.0.254/443)

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-4-722037: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> SVC closing connection: Transport closing.

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-5-722010: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> SVC Message: 16/ERROR: Configuration received from secure gateway was invalid..

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-6-716002: Group <GroupPolicy_AnyConnect-01> User <cisco> IP

<100.0.0.1> WebVPN session terminated: User Requested.

Apr 02 2020 10:01:09: %ASA-4-113019: Group = AnyConnect-01, Username = cisco, IP = 100.0.0.1,

Session disconnected. Session Type: AnyConnect-Parent, Duration: 0h:00m:10s, Bytes xmt: 15622,

Bytes rcv: 0, Reason: User Requested

Nota: Como uma alternativa, você pode usar o domínio do cisco.com nos valores para
permitir FQDNs tal como www.cisco.com e tools.cisco.com.

Caso que as rotas NON-fixadas não são vistas na rota detalham a aba

O cliente de AnyConnect automaticamente aprende e adiciona o IP address e o FQDN na aba
dos detalhes da rota, quando o cliente inicia o tráfego para os destinos excluídos.

A fim verificar que os usuários de AnyConnect estão atribuídos à grupo-política correta de
Anyconnect, você pode executar o comando da “<username> do nome do filtro do anyconnect
mostra VPN-sessiondb” 

ASAv10# show vpn-sessiondb anyconnect filter name cisco

Session Type: AnyConnect

Username : cisco Index : 7

Assigned IP : 1.176.100.101 Public IP : 100.0.0.2

Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : AnyConnect Premium

Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256 DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA384 DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx : 7795373 Bytes Rx : 390956

Group Policy : GroupPolicy_AnyConnect-01

Tunnel Group : AnyConnect-01

Login Time : 13:20:48 UTC Tue Mar 31 2020

Duration : 20h:19m:47s

Inactivity : 0h:00m:00s

http://www.cisco.com


VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Audt Sess ID : 019600a9000070005e8343b0

Security Grp : none

Geral pesquise defeitos

Você pode usar os diagnósticos de AnyConnect e a ferramenta de relatório (DARDO) a fim
recolher os dados que são úteis para pesquisar defeitos a instalação e problemas de conexão de
AnyConnect. O assistente do DARDO é usado no computador que executa AnyConnect. O
DARDO monta os logs, o estado, e a informação de diagnóstico para a análise do centro de
assistência técnica da Cisco (TAC) e não exige privilégios do administrado ser executado na
máquina cliente.

Informações Relacionadas

Guia do administrador do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure, liberação 4.7 -
Sobre o Split Tunneling dinâmico

●

Livro 3 ASDM: Guia de configuração ASDM da série VPN de Cisco ASA, 7.13 - configurar o
Split Tunneling dinâmico

●
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