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Connectar amb openconnect a VPN UB GlobalProtect

Introducció
Els repositoris oficials d’Ubuntu versió 18.04 LTS inclouen la versió d’openconnect 7.08. Aquesta versió
encara no inclou el suport a les vpn’s de GlobalProtect. El suport de GlobalProtect està inclòs a partir de
la versió 8.xx.
Per tant, primer cal mirar quina versió de openconnect tenim disponible en el repositori:
> sudo apt update (per actualitzar les fonts repositoris)
> apt show openconnect

Si tinguéssim disponible una versió igual o superior a OpenConnect v8.xx ja tindrà el suport de
GlobalProtect i podem instal·lar-la fent:
o

sudo apt install openconnect

Si tenim una inferior, haurem de instal·lar una versió més nova tal com descrivim al següent pas

Instal·lació Openconnect última ‘release’
•

Descarreguem les fonts des de la “The latest release” de la web del desenvolupador.
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•

Instal·lem les dependències:

o > sudo apt-get install build-essential gettext autoconf automake libproxy-dev
libxml2-dev libtool vpnc-scripts pkg-config libssl-dev
•

Descomprimim les fonts descarregades.
o

•

> tar -zxvf openconnect-8.xx.tar.gz

Entrem dins del directori descomprimit i iniciem la compilació:
o

> cd openconnect-8.xx

o > ./configure

o > make

o

•

> sudo make install && sudo ldconfig

Ara comprovarem que tot ha anat bé i que tenim la versió d’openconnect correcte:

o > openconnect --version (comprovem que tenim una versió OpenConnect v8.xx)

•

Amb això ja haurem acabat la instal·lació

Connectar amb openconnect a VPN UB GlobalProtect
El openconnect te bastants problemes amb els networks manager gui i de moment la connexió més
senzilla és per consola.
Per connectar-se a una VPN haurem d’executar en una consola la següent comanda:
o

> sudo openconnect --protocol=gp vpnub.ub.edu

Al fer un sudo, les primeres credencials són les de l’usuari local de la màquina des d’on ens connectem.
Les segones credencials són les de VPN UB:
•

Usuari : mail sense @ub.edu

•

Password : password del mail UB

Si haguéssim de fer la connexió al VPN Tècnic seria el mateix però canviant el portal de connexió:

o sudo openconnect --protocol=gp vpntecnic.ub.edu
Hem de deixar la consola oberta per mantenir la connexió. Per tancar la connexió només caldrà prémer
“ctrl+c” o tancar la consola.

➢ També és pot obrir més d’una consola amb un vpn en cadascuna, per exemple VPN tècnic i VPNUB,
en aquest cas el ordre d’obertura serà important per com quedaran definides les rutes.
➢ A diferencia del client VPNC, openconnect si que ens agafa correctament els DNS i les rutes del VPN.

