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Introduction

Este documento descreve como limpar sessões suspensas no StarOS quando ocorre uma falha
no Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS) e você não consegue fazer
login no Aggregation Services Router (ASR) 5500 / ASR 5000 / Virtual Port Channels (vPC).

Problema

Você não consegue fazer login no ASR 5500/ASR 5000/VPC após uma falha de TACACS devido
ao erro "Max Connections Reached".

Esse erro é constantemente relatado em show logs:

-  [vpn 5902 error] [8/0/4484 <vpnmgr:1> luser_auth.c:681] [context: local, contextID: 1]

[software internal system syslog]

Localuser subsystem internal error: Unable to setup AAA session. MAX sessions reached/0.

O show tacacs summary do CLI mostra o total de trinta sessões TACACS ativas do chassi em
uso, mas os usuários reais estão desconectados do chassi.

Quando um usuário TACACS digita a senha TACACS, o chassi imediatamente falha na
autenticação sem entrar em contato com o servidor TACACS.

Atualmente, somente a credencial de conta local pode acessar o chassi. Os usuários não
conseguem se conectar via TACACS.

Solução

Etapa 1. Execute show tacacs summary para localizar sessões obsoletas.

Etapa 2. Faça login através da conexão de console com o usuário TACACS. Se você tiver 30 ou
menos sessões da Etapa 1, poderá fazer login com o usuário TACACS diretamente no chassi
(sem necessidade de uma conexão de console) e prosseguir para a próxima etapa.

Etapa 3. Navegue até o modo oculto e execute test tacacs force-logout <session-number>.



Informações Relacionadas

Guias de configuração do Cisco ASR 5000 Series●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/asr-5000-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


