
Problemas conhecidos, limitações, problemas
comuns, e soluções iOS de Apple 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 iOS de
Apple, 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, clique aqui. 

Como uma nota lateral, AnyConnect já não exigirá uma licença no roteador. 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 os problemas conhecidos, as limitações, os
problemas comuns,  e  as soluções em dispositivos iOS de Apple com Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure.

Versão de software

Cliente seguro 4.4 da mobilidade de AnyConnect (transferência o mais tarde)●

Problemas conhecidos, limitações, problemas comuns, e
soluções iOS de Apple

Nota: As seguintes edições iOS já têm sido relatadas a Apple e podem ser resolvidas
em uma liberação iOS do futuro.

Problemas conhecidos iOS de Apple

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


A rede que vagueia aplica-se às liberações mais cedo do que iOS 8 somente. Libere iOS 8 e
mais atrasado opere sempre como se a rede que vagueia está LIGADA, tentando
restabelecer uma conexão até que suceda.

●

Nota: Para uma descrição direta da rede que vagueia, clique aqui.

Identificação de Apple: edição 22784308 — A opção por encomenda nunca conecta.●

Um pacote da Segurança da camada de transporte de datagram (DTL) recebido quando o
dispositivo estiver adormecido não o desperta. Os pacotes do Transport Layer Security (TLS),
contudo, despertam o dispositivo se as notificações ou Facetime são permitidos. AnyConnect
desliga automaticamente os DTL escava um túnel quando o dispositivo vai dormir para
permitir os pacotes recebidos sobre a conexão TLS para acordar o dispositivo. O túnel DTL é
restaurado quando o dispositivo recomeça.

●

As Aplicações de voz que são executado no fundo em um toque de iPod não podem receber
pacotes sobre o VPN. Esta funcionalidade trabalha como esperado em dispositivos do
iPhone.

●

Se uma configuração de VPN contém um grande número regras das rotas ou do DNS em
divisão, o dispositivo de Apple não pode estabelecer uma conexão de VPN. Este erro ocorre,
por exemplo, se, em cima da conexão, uma configuração adaptável da ferramenta de
segurança (ASA) empurra um VPN separação-inclua a lista que tem 70 ou mais regras esse
tráfego direto às sub-redes individuais. Para impedir este erro, aplique túnel-toda
configuração ou reduza o número de regras.

●

AnyConnect pode tornar-se lento ou causa um crash quando há um grande número conexões
de VPN configuradas no dispositivo móvel.

●

O iOS de Apple permite todo o tráfego do LAN local com Túnel-todo

O iOS de Apple permite o tráfego que é essencial para o funcionamento do núcleo do
dispositivo, apesar de se túnel-toda política está na força. Os exemplos do tráfego que
o iOS de Apple envia na claro apesar da política do túnel incluem:

Todo o tráfego de rede de área local (LAN)●

Rotas no escopo para conexões de preexistência (por exemplo, um vídeo que está sendo
fluído antes do VPN vem acima)

●

Serviços de Apple do núcleo (por exemplo, tráfego de correio de voz visual)●

Diretrizes e limitações para AnyConnect no iOS de Apple

Esta liberação de AnyConnect para apoios iOS de Apple somente as características que são
relacionadas restritamente ao acesso remoto VPN.

●

/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect40/user/guide/b_Apple_iOS_AnyConnect_User_Guide_4-0-x.html#task_3A164CDA5A1D44CD8CD69DDE19CC836E


AnyConnect apoia os seguintes tipos de configurações de VPN: Gerado manualmentePerfil
do cliente VPN de AnyConnect importadoutilitário de configuração do iPhone gerado. Para
detalhes sobre o utilitário de configuração do iPhone, verifique o apoio de Apple.

●

Os suportes do dispositivo iOS de Apple somente um perfil do cliente VPN de AnyConnect.
Os índices da configuração gerada combinam sempre o perfil o mais recente. Por exemplo,
você conecta a vpn.example1.com e então a vpn.example2.com. O perfil do cliente VPN de
AnyConnect importado de vpn.example2.com substitui esse importado de vpn.example1.com.

●

Esta liberação apoia a característica do keepalive de túnel; contudo, reduz a vida da bateria
do dispositivo. Aumentando o valor do intervalo da atualização abranda esta edição.

●

O iOS de Apple conecta considerações por encomenda: As sessões de VPN que são
conectadas automaticamente em consequência da lógica por encomenda iOS serão
desligadas quando o dispositivo dorme. Depois que o dispositivo acorda, a lógica por
encomenda reconectará a sessão de VPN quando é necessário outra vez.AnyConnect
recolhe a informação do dispositivo quando o UI é lançado e uma conexão de VPN está
iniciada. Consequentemente, há as circunstâncias em que AnyConnect pode misreport a
informação móvel da postura se o usuário confia em iOS conecta a característica por
encomenda para fazer inicialmente uma conexão, ou após a informação do dispositivo, tal
tem a versão de OS, mudou.Se você está executando AnyConnect 4.0.05032 ou mais
atrasado, conjuntamente com o iOS 9.3 de Apple ou mais atrasado, a seguinte limitação não
se aplica a seu dispositivo: Para assegurar o estabelecimento apropriado de túneis por
encomenda Connect VPN após ter atualizado AnyConnect, os usuários devem manualmente
ligar o app de AnyConnect e estabelecer uma conexão. Se isto não é feito, em cima da
tentativa seguinte do sistema iOS de estabelecer um túnel VPN, o Mensagem de Erro que
diz, “a conexão de VPN exige um aplicativo começar acima” indicará.

●

Problemas comuns iOS de Apple

1. Eu não posso editar ou suprimir de alguns perfis de conexão.

Solução: Seu administrador de sistema ajustou uma política que afetasse as entradas
de host importadas em seu perfil de conexão de AnyConnect. Para suprimir destes
perfis, bata diagnósticos > perfil > dados de perfil claros.

2. Erros ao tentar salvar ou editar a configuração.

Solução: Um problema conhecido com o sistema operacional é a causa. Apple está
trabalhando para resolvê-lo. Como uma ação alternativa, tente reiniciar o aplicativo.

3. Intervalos de conexão e anfitriões não resolvidos.

Solução: Edições da conectividade de Internet, um baixo nível de sinal da pilha, e do
congestionamento de rede intervalos da causa frequentemente e erros não resolvidos
do host. Se um LAN está dentro do alcance, tente usar seu aplicativo dos ajustes do

http://www.apple.com/support/iphone/business/


dispositivo estabelecer primeiramente uma conexão com o LAN. Experimentar de
novo épocas múltiplas em resposta aos intervalos conduz frequentemente ao sucesso.

4. A conexão de VPN não é restabelecida quando o dispositivo acorda do sono.

Solução: Permita a rede que vagueia na entrada da conexão de VPN. Se permitir a
rede que vagueia não resolve a edição, verifica sua BORDA (2G), 1xRTT (2G), 3G, ou
conexão do Wi-fi.

Nota: Esta edição pode ser comportamento esperado segundo como sua organização
configurou o VPN.

5. a autenticação Certificado-baseada não trabalha.

Solução: Verifique a validez e a expiração do certificado se você sucedeu com ele
antes. A verificação com seu administrador de sistema para certificar-se de você está
usando o certificado apropriado para a conexão.

6.  O iOS de Apple  conecta  a  característica  por  encomenda é de trabalho ou de
conexão inesperadamente.

Solução: Assegure-se de que a conexão não tenha uma regra de oposição nunca na
lista da conexão. Se uma conexão se a regra necessário existe para a conexão, tenta
a substituir com sempre uma regra da conexão.

7. AnyConnect não estabeleceu uma conexão mas nenhum Mensagem de Erro foi
indicado.

Solução: Indicador de mensagens somente quando o aplicativo de AnyConnect estiver
aberto.

8. Um perfil chamado Cisco AnyConnect existe que não pode ser suprimido.

Solução: Tentativa que reinicia o aplicativo.

9. Quando eu removo o aplicativo de AnyConnect, as configurações de VPN ainda
aparecem nos ajustes do IOS VPN de Apple.

Solução:  Para  supr imi r  destes  per f is ,  re ins ta le  AnyConnect  e  bata
então diagnósticos > perfil > dados de perfil claros.

 



Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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