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Introdução

Este documento descreve a solução da edição quando o controlador de domínio do microsoft
ative directory começa responder a notificação da falha falsa com código de erro: 0xc0000064
para o pedido de autenticação do Identity Services Engine (ISE).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Identity Services Engine (ISE).●

Microsoft ative directory (MS-AD).●

Componentes Utilizados

 As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Identity Services Engine (ISE) 2.4 & 2.6 no VM (pequeno).●

Microsoft ative directory (MS-AD) 2012.●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de toda a etapa.

Problema

Duas entradas de registro observadas (falha & bem sucedido) em log de auditoria do visualizador
de eventos do controlador de domínio (DC) para cada pedido de autenticação do ISE.

A falha é com razão “NO_SUCH_USER” e código de erro: 0xc0000064



Solução

O comportamento é relacionado para defect CSCvf45991 e as seguintes etapas devem resolver a
edição.

Etapa 1. Promova o ISE à versão ou à correção de programa em que CSCvf45991 é fixo.

Etapa 2. Junte-se ao ISE para desejar o domínio AD.

Etapa 3. A fim configurar configurações de registro, navegue para avançar a ferramenta > o
ajustamento avançado.

Nome: REGISTRY.Services \ lsass \ parâmetros \ fornecedores \ ActiveDirectory \
WorkaroundForFalseFailedLoginEvent

Etapa 4. Valor: SIM.

Etapa 5. Botão do valor da atualização do clique.

Etapa 6. Ative Directory Connector do reinício do clique. 

Nota: A etapa 6 reinicia o serviço do Ative Directory Connector.

Etapa 7. Execute o teste da autenticação (MSCHAPv2) mais uma vez depois que o serviço do
Ative Directory Connector é ascendente e a edição é resolved.

Etapa 8. O log do sucesso da auditoria sob o visualizador de eventos no AD deve confirmar o
mesmos.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
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