
Přihlášení do VPN Univerzity Pardubice
Debian GNU/Linux Lenny 32/64-bit

Příprava pro instalaci Cisco AnyConnect VPN klienta na 64-bit systému

1. Aplikace Cisco AnyConnect VPN Client je 32-bitová a proto je nutné na 64-bit systémech mít 
nainstalovány 32-bit knihovny:
aptitude install ia32-libs lib32nss-mdns

2. Dále je nutné mít nainstalován Firefox (na Debianu IceWeasel) a plugin do Javy:
aptitude install libstdc++6 libcurl3 openssl zlib1g libgtk2.0-bin gdk-imlib11 
libpango1.0-0 iptables iceweasel sun-java6-plugin

3. Na 64-bit Linuxu je nutné před spuštěním vpn-clienta stáhnout Firefox a říci, kde se nacházejí 
32-bit verze knihoven (nutné z důvodu certifikátu).

4. Z adresáře, kam byl Firefox stažen, jej jako root nebo přes sudo rozbalíme do /usr/local 
příkazem 
tar -xvjf firefox-3.5.4.tar.bz2 -C /usr/local 
, kde 3.5.4 je aktuální verze Firefoxu v době vytváření manuálu (je možné použít i verzi 3.0.x).
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5. Poté, co máme Firefox rozbalen, provedeme nalinkování potřebných 32-bit knihoven do systému, 
aby bylo možné ve vpn-klientu nainstalovat a následně používat certifikát, příkazem (následující 3 
řádky jsou jeden příkaz): 

for lib in libnssutil3.so libplc4.so libplds4.so libnspr4.so libsqlite3.so 
libnssdbm3.so libfreebl3.so ; do 

sudo ln -s /usr/local/firefox/$lib /usr/lib32/$lib ; 
done 

Rozbalený 32-bit Firefox v systému musí bohužel z důvodu s problémy certifikátu zůstat.
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Instalace Cisco AnyConnect VPN klienta – společné 32/64-bit

6. Na adrese https://vpn.upce.cz provedeme přihlášení do webového prostředí.

Dva scénáře pokračování instalace

7. V tuto chvíli mohou nastat 2 scénáře – první, kdy se spustí Java a uživatel může přes sudo 
instalovat programy, a druhá, kdy se buď Java nespustí z prohlížeče vůbec a nebo spustí, ale 
uživatel nemá oprávnění přes sudo aplikace instalovat.
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Varianta 1 – Java se spustí a instalace přes sudo funguje

8. Webový konfigurátor si osahá systém a spustí Java-aplikaci, kdy se optá na potvrzení 
důvěryhodnosti zdrojů aplikace – vždy vybereme „Always trust content from this publisher“ a 
v prvním případě klikneme na Yes, v druhém na Run.

9. Pokud 
není 

instalátor spuštěn pod právy root, je nutné provést instalaci do systému přes program sudo:

10. V případě, že tento krok projde v pořádku, vpn-klient se po doinstalování rovnou spustí a přihlásí se 
k Univerzitní VPN. Ověřením připojení k vpn je ikonka vedle hodin.
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11. Odpojení se provede kliknutím na ikonku a vybrání Disconnect – z ikonky následně zmizí 
zámek.

12. Pro nové přihlášení k Univerzitní vpn je možné využít programu Cisco AnyConnect VPN Client 
z menu aplikací (sekce Internet) nebo pomocí Internetového prohlížeče Firefox, do kterého 
napíšeme opět adresu https://vpn.upce.cz – nyní již je vše nainstalováno a budeme bez 
jakékoliv další akce přihlášeni do Univerzitní VPN. Ověřením nám bude opět ikonka vedle hodin.
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Varianta 2 – nespustí se Java nebo nelze instalovat přes sudo

13. Prostředí zjistí náš operační systém a nabídne správnou verzi vpn-klienta. Pro 64-bit Linuxové 
systémy bohužel není verze dostupná a tak nám to nabídne verze pro i386.

14. Kliknutím na Linux i386 stáhneme soubor vnpsetup.sh na oblíbené místo do našeho počítače.

15. Soubor na disku vyhledáme a změníme mu práva na spustitelná – toto lze provést přes grafické 
klikací nástroje nebo na příkazové řádce v adresáři, kam jsme soubor uložili, pomocí chmod a+x 
vpnsetup.sh.

16. S právy root nebo přes sudo stažený instalátor vpnsetup.sh spustíme,čímž provedeme instalaci 
do adresáře definovaného uvnitř tohoto instalátoru (v době vytváření návodu byla instalace 
provedena do adresáře /opt/cisco/vpn).
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Samotné přihlášení do VPN

17. Již jako obyčejný uživatel spustíme vpn-klienta /opt/cisco/vpn/bin/vpnui nebo v menu 
grafického prostředí vyhledáme Cisco AnyConnect VPN Client (sekce Internet) a připojíme se 
na adresu vpn.upce.cz.

18. Poté, co klikneme při prvním spuštění vpn-klienta na Connect, budeme dotázání na ověření 
platnosti certifikátu – pakliže je pro nás důvěryhodný, stiskneme Accept. 
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19. Po ověření platnosti certifikátu nám program nabídne vložení přihlašovacích údajů.

20. Kliknutím na Connect se vpn-klient pokusí ověřit údaje a přihlásit k Univerzitní VPN. V případě 
úspěšného ověření nám okno zmizí a v oblasti vedle hodin se nám zobrazí nová ikonka.

21. Odpojení se provede kliknutím na ikonku a vybrání Disconnect – z ikonky následně zmizí zámek.
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OpenConnect - alternativní program
Na Linuxu/FreeBSD nebo Solarisu je možné použít i alternativní open-source program 
OpenConnect. Připojení bylo testováno na OpenConnect 2.01 a 2.22.

V distribuci Debian GNU/Linux Squeeze a jejich derivátech, jako je např. Ubuntu, v 32 i 64-bit 
verzi systému je možné použít následující příkazy pro zprovoznění a přihlášení se k VPN z příkazové 
řádky. Poslední verze distribuce Fedora balíček OpenConnect také obsahují.

1) V oblíbeném správci balíčků nainstalujeme programy openconnect a vpnc. Program vpnc je nutný 
pouze z důvodu využití předpřipraveného skriptu, který nám zjednoduší přihlášení.
aptitude install openconnect vpnc

Ti, kteří nechtějí instalovat balíček vpnc, případně využívají Solaris nebo chtějí využít IPv6, si 
mohou stáhnout upravenou verzi vpnc-script z odkazu: 
http://git.infradead.org/users/dwmw2/vpnc-scripts.git/blob_plain/HEAD:/vpnc-script

Tento odkaz je k nalezení i na oficiálních stránkách projektu 
http://www.infradead.org/openconnect.html.

Skript uložíme do adresáře /etc/vpnc (pokud neexistuje, je třeba jej vytvořit) – v případě, že si 
tento skript umístíte do jiného adresáře, je nutné tuto cestu v následujících příkazech uvést namísto 
cesty /etc/vpnc.

2) Přihlášení do VPN provedeme jako root (nebo přes sudo, pokud je využíváno) příkazem:
openconnect -u stXXXXX --no-dtls -s /etc/vpnc/vpnc-script vpn.upce.cz

3) OpenConnect se optá na heslo k vašemu učtu (při psaní nebude zobrazován žádný napsaný znak) a 
následně se úspěšně přihlásí – úspěšné přihlášení může být indetifikováné např. následovně:
Attempting to connect to vpn.upce.cz
SSL negotiation with vpn.upce.cz
Connected to HTTPS on vpn.upce.cz
GET vpn.upce.cz/
GET vpn.upce.cz/+webvpn+/index.html
POST vpn.upce.cz/+webvpn+/index.html
Got CONNECT response: HTTP/1.1 200 OK
CSTP connected. DPD 30, Keepalive 20
Error: an inet prefix is expected rather than "255.255.255.0/".
Connected tun0 as 10.128.4.235, using SSL + deflate

4) Ti, kteří neradi zadávají heslo na příkazové řádce, mohou použít např. aplikaci zenity.

5) Instalaci programu zenity je možné udělat např. pomocí příkazu:
aptitude install zenity

6) Následné přihlášení je již velmi podobné tomu předchozí jen s tím rozdílem, že heslo zadáme do 
grafického dialogu v programu zenity (následující 3 řádky jsou jeden příkaz):
echo $(zenity --entry --hide-text –title="vpn.upce.cz" --text="Password:") | 
openconnect --passwd-on-stdin -u st5323 --no-dtls -s /etc/vpnc/vpnc-script 
vpn.upce.cz

7) V tuto chvíli by již mělo být navázáno spojení do VPN pomocí programu OpenConnect.
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Problémy s certifikátem
Vpn-klient musí ověřit spojení prvně pomocí certifikátu, až teprve poté nabídne uživateli vložení 
přihlašovacích údajů. Pokud se ověření z jakéhokoliv důvodu nezdaří, vpn-klient zobrazí chybovou 
hlášku

V prohlížeči se mi nespustí Java
Jedno z možných řešení nespouštění Javy v prohlížeči na 64-bit Linuxech je možné najít např. na adrese 
http://blogs.sun.com/joshis/entry/finally_it_s_here_java. 

Chyba v návodu / VPN stále nefunguje
V případě problémů se zprovozněním VPN dle výše uvedeného návodu nebo při nalezení závažné chyby 
v návodu kontaktujte prosím naší podporu na adrese vpn@upce.cz. 

NetworkManager a plugin AnyConnect
Plugin AnyConnect do NetworkManageru se nedoporučuje používat z důvodu své ne úplně správné 
funkčnosti.

Jeden z projevů tohoto chování je ten, že se sice správně připojí, ale přístupná je pouze ta část sítě, která 
je za VPN – Internet či domácí podsíť přístupná není. Toto špatné chování bylo zjištěno např. na Ubuntu 
9.10 Karmic Koala. 

KNetworkManager ve verzi 0.7.2 na systému Debian GNU/Linux Lenny možnost konfigurace VPN 
přes OpenConnect nenabízí a to i přesto, že toto rozšíření NetworkManageru je v systému 
nainstalováno.

Moje distribuce nezná balíček OpenConnect 
Poslední stabilní verze distribucí, jako je Debian GNU/Linux Lenny, Centos nebo RedHat, balíček 
OpenConnect zatím neobsahují – v Lenny je možné využít balíček zkompilovaný pro Squeeze (ke 
stažení pro patřičnou architekturu z http://packages.debian.org/openconnect).
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