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Introdução

Este documento mostra como resolver alguns problemas comuns ao navegar no Network
Neighborhood quando o Cisco VPN Client é executado em plataformas Microsoft Windows NT.

Nota: Quando a conectividade IP esta presente do cliente VPN remoto aos dispositivos da rede
interna, as edições discutidas aqui precisam de ser resolvidas por Microsoft. Consultar a
vizinhança de rede é uma função do serviço da consultação de Microsoft, não o Cisco VPN Client.
A vizinhança de rede não é apoiada oficialmente. Contudo, trabalha se é configurada
corretamente. Os problemas ocorrem se o PC ou os navegadores mestres não funcionam
corretamente.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados



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

Cisco VPN Client●

Sistemas operacionais XP de Microsoft Windows, 2000, NT, 95, 98●

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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Problemas da consultação

Quando o túnel VPN é estabelecido, você não pode consultar a vizinhança de rede. Esta edição
pode ser causada por diversas edições comuns da rede microsoft que ocorrem com edições do
produtos VPN. As edições são:

Não pode sibilar recursos de rede e computadores pelo IP address, pelo nome de netbios, ou
pelo FQDN.

●

Não pode traçar um driver de rede ou consultar a vizinhança de rede.●

Não pode entrar ao domínio.●

As soluções a estes problemas específicos são explicadas nas várias seções deste original. Se
você ainda tem edições depois que você verifica as soluções apropriadas, chame Microsoft para
o apoio do debugging detalhado.

Não pode sibilar recursos de rede e computadores pelo IP
address, pelo nome de netbios, ou pelo FQDN

Em alguns casos, você não deve poder sibilar o computador remoto, server, controlador de
domínio, servidor de arquivo pelo IP address e nome de netbios e nome de domínio totalmente
qualificado do Windows Internet Naming Service (VITÓRIAS) (FQDN, tal como
myserver.mydomain.com). Se você pode sibilar pelo IP address, a seguir a conectividade IP esta
presente. O problema é relacionado muito provavelmente à edição da resolução de nome em sua
rede Windows.

Nota: Porque IPSec não permite o Multicast nem o transmite abaixo do túnel, NETBIOS não está
apoiado sobre o túnel VPN enquanto envia transmissões/Multicast à rede a fim executar a
resolução de nome.

Tente estas sugestões resolver seu problema.

Se você pode sibilar recursos de rede, veja que a seção sobre não pode traçar um driver de
rede ou consultar a vizinhança de rede.

●

Se você é incapaz de sibilar, verificar dispositivos de roteamento e dispositivos do Network
Address Translation (NAT) para ver se há a possível configuração emite.

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Para a assistência adicional, refira a site do microsoft para obter informações sobre do
TCP/IP e da resolução de nome.Controlando trabalhos em rede TCP/IPO cliente recebe o
erro ao resolver o FQDNOrdem da resolução de nome do host de Microsoft TCP/IPNetBIOS
sobre a resolução de nome e as VITÓRIAS TCP/IPConsultação de pesquisa de defeitos com
cliente para redes MicrosoftTipo de nó do padrão para clientes Microsoft

●

Não pode traçar um driver de rede ou consultar a vizinhança de
rede

IPsec não encapsula o tráfego de broadcast de netbios. Um server das VITÓRIAS é exigido traçar
uma movimentação na rede Microsoft.

Considere estas sugestões quando você tenta determinar a raiz do problema.

Emita o comando CLI líquido do uso para a movimentação compartilhada que você tenta
alcançar.

●

Selecione o começo > para executar e datilografar o computador do achado para tentar
encontrar os recursos de rede.

●

Fazer duplo clique no ícone de vizinhança de rede. Certifique-se de alguns ou todos os
recursos de rede e PCes estejam mostrados.

●

Verifique que o PC que executa o cliente VPN obtém as VITÓRIAS e a informação corretas
do Domain Name System (DNS).Selecione o começo > para executar e datilografar winipcfg
(em máquinas de Windows 9x) ou o ipconfig /all (2000 no, do Windows NT, e das máquinas
XP) para ver esta informação.Verifique log de eventos e debugar-los para ver as VITÓRIAS e
a informação de DNS que é passada para baixo do dispositivo de fim de cabeçalho ao cliente
VPN remoto.

●

Se você usa um arquivo LMHOSTS, tente usar nomes de netbios emitindo o comando nbtstat
-c. Depois que um arquivo de lmhost é carregado, a vida lê -1.

●

Para Windows 9x e MIM os clientes, verificam que o cliente de rede está carregado. (Isto não
é apoiado em XP Home.)

●

Não pode entrar ao domínio

Estes são alguns itens gerais para verificar se você experimenta problemas.

Você usa o começo do Cisco VPN Client antes da utilidade do início de uma sessão?●

Você usa o cliente para a rede microsoft nos clientes 9x?●

Você vê algum mensagem de evento da falha no login em seu controlador de domínio
quando você gerencie sobre circuitos de auditoria?

●

A informação de Troubleshooting detalhada é mostrada aqui para Plataformas de funcionamento
específicas.

Windows 95/98

Verifique que o cliente de rede está carregado.

Direito-clique na vizinhança de rede. Selecione propriedades. Verifique que esses cliente1.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee692661.aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;170316
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;170316
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;172218
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;119493
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;119493
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b134304
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b134304
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;160177


para redes Microsoft e arquivo e compartilhamento de impressora esta presente. Instale
estas características se não são instaladas já. Reinicie o computador se você é alertado
fazer assim.
No cliente VPN, clique opções > propriedades > conexões e a verificação conecta ao
Internet através do tratamento por imagens.

2.

No cliente VPN, as opções do clique > as propriedades do fazer logon de Windows e
verificação permitem o começo antes do fazer logon.

3.

Windows NT, 2000, e XP

O Windows NT, 2000 e as máquinas XP comportam-se diferentemente do que as máquinas do
Windows 95/98. O cliente VPN não tem a opção a entrar à rede Microsoft. Alerta-o entrar ao
domínio quando você carreg acima de sua máquina.

Se você tenta estabelecer uma conexão de um local remoto sem acesso ao domínio (ou seja
você não está na rede interna), você recebe um Mensagem de Erro que indique que “nenhum
controlador de domínio poderia ser encontrado.”

Quando você tenta estabelecer um túnel VPN com o concentrador VPN discando acima com um
ISP ou usando um serviço dsl, a conexão não o alerta entrar a um domínio. Em lugar de, você
pode continuar com uma relação segura.

Trace uma movimentação (se você não fez assim) para entrar ao domínio. Fazer duplo clique na
movimentação traçada para obter a solicitação da senha de modo que você possa entrar à rede.

Verifique as propriedades dos trabalhos em rede na máquina para assegurar-se de e assim por
diante que o PC esteja configurado com o Domain Name correto.

Nota: A chave é entrar com sucesso ao domínio de NT.

Nota: Se você quer executar scripts de logon através da máquina de NT, permita o começo da
possibilidade antes da característica do fazer logon no cliente.

Usando uma conexão dial-up

Termine estas etapas para conectar usando um modem de tratamento por imagens.

Crie uma conexão da rede de comunicação dial-up de Microsoft (DUN) a seu ISP.1.
Permita o cliente para redes Microsoft e o arquivo e a cópia que compartilham em seu
adaptador dial-up. À revelia, estas características não são permitidas. Contudo, são exigidos
para dirigir serviços de Microsoft.

2.

Selecione o Start > Programs > o cliente VPN de Cisco Systems. Selecione o menu de
opções. Selecione as propriedades do fazer logon de Windows, e assegure-as que permitem
o começo antes que o fazer logon esteja selecionado. Clique em
OK.

3.



o Direito-clique na entrada de conexão (ou crie um, se necessário) e seletos alteram. Vá à
aba do Dial-up e seleto conecte ao Internet através do Dial-up. Escolha a conexão DUN que
você criou em etapa 1 e clica a
salvaguarda.

4.



Termine o computador. Não é necessário recarregar.5.
Pressione o Ctrl-Alt-Delete. Incorpore seu nome de usuário e senha do DUN para conectar
ao Internet e para lançar o cliente VPN.

6.

O clique conecta para estabelecer uma conexão com o cliente VPN.7.
Quando alertado, incorpore seu nome de usuário e senha de Microsoft para entrar ao8.



domínio.
Desde que você é conectado remotamente, você depende das VITÓRIAS ou do DNS para saber
onde o controlador de domínio está para o domínio que você alcança. Se você ainda tem edições,
há uns problemas com seus VITÓRIAS ou servidores DNS. Crie um arquivo LMHOSTS se você
obtém uma variação do erro que não indica “nenhum controlador de domínio encontrado.”

Use uma conexão dos Ethernet ou da Banda larga

Termine estas etapas para conectar usando um serviço de banda larga de alta velocidade.

Permita o cliente para redes Microsoft e o arquivo e a cópia que compartilham em seu
adaptador dial-up. À revelia, estas características não são permitidas. Contudo, são exigidos
para dirigir serviços de Microsoft.

1.

Selecione o Start > Programs > o cliente VPN de Cisco Systems. Selecione o menu de
opções. Selecione as propriedades do fazer logon de Windows, e assegure-as que permitem
o começo antes que o fazer logon esteja selecionado. Clique em
OK.

2.

Termine o computador. Não é necessário recarregar.3.



Pressione o Ctrl-Alt-Delete para lançar o cliente VPN.4.
O clique conecta para estabelecer uma conexão com o cliente VPN.5.
Quando alertado, incorpore seu nome de usuário e senha de Microsoft para entrar ao
domínio.

6.

Desde que você é conectado remotamente, você depende das VITÓRIAS ou do DNS para saber
onde o controlador de domínio está para o domínio que você alcança. Se você ainda tem edições,
pode haver uns problemas com seus VITÓRIAS ou servidores DNS. Crie um arquivo LMHOSTS
se você obtém uma variação do erro que não indica “nenhum controlador de domínio
encontrado.”

Consulte a vizinhança de rede

Nota: A vizinhança de rede da consultação é uma função de Microsoft que consulta o serviço, não
com o Cisco VPN Client. Todos os problemas são geralmente porque o PC ou os navegadores
mestres não funcionam corretamente. A vizinhança de rede não é apoiada oficialmente. Contudo,
trabalha se configurada corretamente.

A vizinhança de rede da consultação trabalha obtendo a lista da consultação de um mestre ou do
backup de navegador. Esta lista é obtida localmente em seu LAN usando broadcasts de netbios
para encontrar e encontrar navegadores do domínio.

As transmissões não atravessam um túnel de IPsec. Assegure-se de que o PC do cliente VPN se
estabeleça corretamente e entre-se ao domínio.

Certifique-se primeiramente de você ter NetBIOS sobre o TCP permitido no adaptador que você
se usa para conectar ao domínio. Igualmente assegure-se de que o cliente para redes Microsoft
esteja permitido. Se você pode traçar movimentações pelo IP address, a seguir NetBIOS está
passando completamente.

Fazer logon ao domínio.

Quando o computador entra ao domínio, o controlador de domínio (que deve ser o navegador
mestre de domínio) reorienta o serviço da consultação a um navegador mestre. O navegador
mestre reorienta então a um backup de navegador. Lá obtém a lista da consultação.

Se há um problema com o controlador de domínio inicialmente, como não estar o navegador
mestre de domínio, a seguir ele nunca dirige o cliente ao navegador mestre. Pesquise defeitos
seus serviços de consultação no LAN usando o BROWSTAT.EXE, que você pode obter fora do
kit de recurso NT4 (disponível de Microsoft).

Windows ME

UM PC que execute Windows MIM é similar a uma máquina que execute Windows 98. O PC não
entra a um domínio de Windows Nt/2000. Configurar o nome do grupo de trabalho de seu
Windows MIM PC para ser o mesmos que o Domain Name de Windows Nt/2000 de modo que o
domínio compartilhe da informação de NetBIOS com o cliente VPN.

Informações adicionais sobre Troubleshooting

Se você ainda tem edições, tente algumas destas sugestões adicionais:



   

Abaixe o tamanho da unidade de transmissão máxima (MTU) no cliente VPN.Selecione o
Start > Programs > o cliente VPN de Cisco Systems > ajustam o MTU.Ajuste o MTU a 1400
bytes (ou abaixe). Certifique-se de você possa usar nomes de netbios. Isto é usado
igualmente para verificar para ver se há pacotes descartado.

●

Selecione Iniciar > Executar. Datilografe o ipconfig /all para verificar que o cliente VPN recebe
as VITÓRIAS e a informação de DNS corretas do concentrador VPN. Verifique mesmo o log
para ver se há o cliente VPN.

●

Verifique que o PC que executa o cliente VPN obtém registrado com as VITÓRIAS e ou o
servidor DNS com o protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) corretamente.

●

Verifique que não há nenhum dispositivo de filtragem entre o cliente VPN e os recursos que
você tenta alcançar. Assegure-se de que as portas necessários para a rede microsoft estejam
permitidas passar. À revelia, o concentrador VPN 3000 não obstrui qualqueras um portas
necessárias. Refira o Windows NT, o servidor terminal, e as portas do uso TCP/IP dos
serviços do Microsoft Exchange para mais detalhes em portas da rede microsoft.

●

Informações Relacionadas

Página de suporte IPSec●

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543
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