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Limitações conhecidas, problemas comuns,
respostas, e soluções de Android com Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure 
Objetivo
 
O Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure, igualmente conhecido como o Cisco
AnyConnect VPN Client, é um aplicativo de software para conectar a um Virtual Private Network
(VPN) que trabalha em vários sistemas operacionais e configurações de hardware. Este aplicativo
de software torna possível para recursos remotos de uma outra rede torna-se acessível como se
o usuário é conectado diretamente à rede, mas em uma maneira segura. O Cliente de mobilidade
Cisco AnyConnect Secure fornece uma maneira inovativa de proteger usuários móvéis nas
Plataformas por computador ou do Smart-telefone, fornecendo uma experiência mais sem
emenda, sempre-mais protegida para utilizadores finais, e um reforço de política detalhado para
um administrador TI.
 
Ao instalar o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure em dispositivos de Android, os
erros comuns podem ocorrer e o Troubleshooting básico pode ser precisado para uma instalação
bem-sucedida. Para saber mais sobre o Troubleshooting básico em erros comuns da instalação,
selecione o Troubleshooting básico em erros de Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure.
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do RV340
Series, verifique para fora o artigo AnyConnect licenciando para ver se há o Roteadores do
RV340 Series.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe as limitações, os problemas comuns, as respostas, e as
soluções em dispositivos de Android com Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure.
  
Versão de software
 

Cliente seguro 4.4 da mobilidade de AnyConnect | (Transferência o mais tarde)
  

Limitações, problemas comuns, respostas, e soluções de
Android
 
Perguntas, respostas, problemas e soluções comuns de Android
 
1. Por que eu recebo um Mensagem de Erro tun.ko?
 
Resposta: Um módulo tun.ko é exigido se não é compilado já no núcleo. Se não é incluído no
dispositivo nem é compilado com o núcleo, obtenha-o ou construa- para seu núcleo do dispositivo
correspondente e coloque-o no diretório de /data/local/kernel_modules/.
 
2. Eu não posso editar ou suprimir de algumas entradas de conexão. O que devo fazer?
 
Resposta: Seu administrador definiu estas entradas de conexão no perfil de AnyConnect. Para
instruções em como suprimir destes perfis, clique aqui.
 
3. Meu dispositivo está funcionando corretamente mas eu estou obtendo um erro ao conectar. O

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5453-basic-troubleshooting-on-cisco-anyconnect-secure-mobility-cl.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect40/user/guide/b_Android_AnyConnect_User_Guide_4-0-x.html#task_417DE55ABDF74699A2D34413C96C830A


que devo fazer?
 
Resposta: Pergunte a seu administrador se o VPN fixa o gateway é configurado e licenciado para
permitir conexões móveis.
 
4. Porque sou eu que obtenho este erro de AnyConnect: “Não podia obter as permissões
necessárias executar este aplicativo. Este dispositivo não apoia AnyConnect. "?
 
Resposta: AnyConnect não trabalha neste dispositivo. Reveja a lista de dispositivos e de
instruções apoiados de Android para instalar ou promover AnyConnect para transferir o pacote
apropriado de AnyConnect para seu dispositivo.
 
5. Por que faz a autenticação usando uma senha de uma vez que não trabalha?
 
Resposta: Devido a uma edição de Android, ao colar o texto da prancheta, um espaço é
introduzido na frente do texto. Em AnyConnect, quando o texto de copi tal como uma senha de
uma vez, o usuário tiver que suprimir deste espaço branco errôneo.
 
6. a autenticação Certificado-baseada não trabalha.
 
Solução: Verifique a validez e a expiração do certificado se você sucedeu com ele antes. Para
fazer assim, vai ao indicador da HOME de AnyConnect, à longo-imprensa a entrada de conexão,
e ao certificado da torneira. O indicador dos Certificados alista todos os Certificados. a Longo-
imprensa o nome e a torneira do certificado vê detalhes certificados. Verifique com seu
administrador para certificar-se de que você está usando o certificado apropriado para a conexão.
 
7. Eu não posso conectar à ferramenta de segurança adaptável (ASA) e eu estou obtendo o erro
unresolvable do host.
 
Solução: Use um navegador de Internet para verificar a conexão de rede. Para verificar a
conectividade de rede, vá a https://vpn.example.com, onde vpn.example.com é a URL do VPN
fixa o gateway.
 
8. O pacote de AnyConnect não instala do mercado.
 
Solução: Assegure-se de que o dispositivo esteja alistado como um dos dispositivos apoiados de
Android.
 
9. Eu estou obtendo da “um erro instalação: Razão desconhecida -8”.
 
Solução: Se você tenta instalar um pacote tipo-específico de AnyConnect nos dispositivos que
não estão apoiados, você pode receber esta mensagem. Reveja a lista de dispositivos e de
instruções apoiados de Android para instalar ou promover AnyConnect para transferir o pacote
apropriado de AnyConnect para seu dispositivo.
 
10. Eu não posso enviar por correio eletrónico logs devido a uma questão de conectividade de
rede.
 
Solução: Tente uma outra rede Internet-acessível. Salvar os mensagens de registro em um
mensagem de Email do esboço se você não tem a conectividade de rede ou você precisa de
restaurar o dispositivo.
 
11. AnyConnect conecta frequentemente por si só.
 
Solução: Isto pode ser devido a sua detecção da rede confiável ou política de VPN automática.
Desabilite a preferência do aplicativo da detecção da rede confiável (TND) nos ajustes de
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AnyConnect para desligar esta funcionalidade.
 
12. Timeouts de conexão e anfitriões não resolvidos.
 
Solução: As edições da conectividade de Internet, um nível de sinal da baixo-pilha, e um recurso
de rede congestionada são causas típicas dos intervalos e de erros não resolvidos do host. Tente
mover-se para uma área com Wi-fi de um sinal mais forte ou do uso. Se uma rede do Wi-fi está
dentro do alcance, tente usar seu app dos ajustes do dispositivo para estabelecer primeiramente
uma conexão a ela. Experimentar de novo épocas múltiplas em resposta aos intervalos conduz
frequentemente ao sucesso.
  
Diretrizes e limitações para AnyConnect em Android
 

AnyConnect para Android apoia somente as características que são relacionadas
restritamente ao Acesso remoto.
O ASA não fornece distribuições e atualizações para AnyConnect para Android. Estão
disponíveis somente no Google Play Store.
AnyConnect para Android apoia as entradas de conexão que o usuário adiciona e as
entradas de conexão povoadas por um perfil de AnyConnect empurrado por um ASA. Os
suportes do dispositivo de Android não mais de um perfil de AnyConnect, que é último
receberam de um final do cabeçalho. Contudo, um perfil pode consistir em entradas da
conexão múltipla.
Se os usuários tentam instalar AnyConnect nos dispositivos que não estão apoiados,
recebem o erro da instalação da mensagem do PNF-acima: Razão desconhecida -8. Esta
mensagem é gerada pelo sistema operacional de Android.
Quando os usuários têm um widget de AnyConnect em sua tela home, os serviços de
AnyConnect automaticamente estão enfiados (mas não conectados) apesar do “lançamento”
na preferência startup.
AnyConnect para Android exige a codificação do caráter de UTF-8 para caracteres ASCII
prolongados ao usar o pre-fill dos certificados de cliente. O certificado de cliente deve ser em
UTF-8 se você quer usar o prefill.
AnyConnect obstrui atendimentos de Voz se é de emissão ou de recepção o tráfego VPN
sobre uma conexão de BORDA pela natureza inerente da BORDA e de outro tecnologia de
rádio adiantada.
Algumas utilidades conhecidas da compressão de arquivo não descomprimem com sucesso
os pacotes do log empacotados com o uso do AnyConnect enviam o botão do log. Como uma
ação alternativa, use as utilidades nativas em Windows e em Mac OS X para descomprimir
arquivos de registro de AnyConnect.
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