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Introdução

Este documento descreve o processo da pesquisa de defeitos que ocorre quando erro do
Mensagem de Erro “que começa a interface do utilizador. Fazer logon falhado.” estala acima a
tempo da exploração do cliente de Rosa NMS. Em sistemas operacionais diferentes de Windows,
o sistema do monitor de rede de Cisco Rosa (NMS) pode relatar um “fazer logon falhado”. Este
problema começa depois que você instala os patch do microsoft liberados com a atualização cedo
em janeiro 2018 de Windows. Um cliente de Cisco Rosa NMS da consequência é incapaz de abrir
um recurso.

Problema 

O cliente de Cisco Rosa NMS relata o “erro que começa a interface do utilizador. Fazer logon
falhado.” erro quando você tentar abrir um dispositivo.

Causa de raiz

O erro começa após uma atualização regular de Windows e é considerado nestes sistemas
operacionais (OS): Empresa de Windows 10, Windows 8.1 PRO, Windows Server 2012 e 2016.

Esta edição é causada pelos patch do microsoft KB4056892, KB4056891, KB4056890,
KB4056888, KB4056893 e KB4056898 como segue:  

Chamar CoInitializeSecurity com o grupo do parâmetro de autenticação a
RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE conduziu ao erro “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.” O
programa faz então atendimentos às funções afetadas no tempo de execução e conduz ao cliente
de Rosa NMS que não começa e produz o mensagem de falha. 

Desinstale as últimas atualizações e os retornos do programa ao comportamento comum de
Cisco Rosa NMS.



Pesquise defeitos e solução

Verifique com o uso de Powershell que é instalado e atualizado no cliente de Cisco Rosa NMS.

C:\Users\somebody\Desktop > GET-WmiObject - Classe "win32_quickfixengineering"

Exemplo da saída:

Source                            Description      HotFixID                   

InstalledBy                     InstalledOn

----------                            ---------------       -----------                    -----

----------                     ----------------

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4048951     NT AUTHORITY\SYSTEM  13.12.2017. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4053577     NT AUTHORITY\SYSTEM  21.12.2017. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4056887     NT AUTHORITY\SYSTEM  22.1.2018. 00.00.00

SOMEBODY-TEST  Security Update  KB4056892     NT AUTHORITY\SYSTEM  12.1.2018. 00.00.00

Csv de /fo do >systeminfo de C:\Users\somebody\Desktop | ConvertFrom-CSV | selecione OS*,
System*, Hotfix* | Formato-lista

Este comando extrai toda a informação sobre o KBs instalado como:

Hotfix(s):           4 Hotfix(s) Installed.

                          [01]: KB4022405

                          [02]: KB4025376

                          [03]: KB4056887

                          [04]: KB4056891

Compare a lista de atualizações com o algum do KBs a que tenha um erro conectado - quando
você chamar CoInitializeSecurity, o atendimento pôde falhar quando passa o
RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE como o nível da autenticação. O erro retornado na falha é
“STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL”.

Para Windows 10, há umas atualizações afetadas:

3 de janeiro de 2018 - KB4056893 (construção 10240.17738 do OS)●

3 de janeiro de 2018 - KB4056888 (construção 10586.1356 do OS)●

3 de janeiro de 2018 - KB4056890 (construção 14393.2007 do OS)●

Para o padrão de Windows Server 2012:

4 de janeiro de 2018 - KB4056896 (Rollup mensal)●

Para o padrão R2 de Windows Server 2012 e o Windows 8.1:

4 de janeiro de 2018 - KB4056895 (Rollup mensal)●

3 de janeiro de 2018 - KB4056898 (atualização da Segurança-somente)●

Para Windows Server 2016:

3 de janeiro de 2018 - KB4056890 (construção 14393.2007 do OS)●



A maioria destas atualizações têm uma ação alternativa e são resolvidas com as últimas
correções de programa. Em caso de nenhum reparo apropriado você pode desinstalar as
correções de programa acima mencionadas. A conexão de cliente de Cisco Rosa NMS será
estabelecida com sucesso.

Note: Windows 7 não é impactado porque o patch do microsoft KB4056897 não tem a
edição com o atendimento de ColnitializeSecurity. Aqui você pode encontrar detalhes para
Windows 7 SP1; https://support.microsoft.com/en-us/help/4056897/windows-7-update-
kb4056897

Testado sobre

Construção 9600 de Windows 8.1 PRO v6.3.9600

Construção 16299 da empresa v10.0.16299 de Windows 10

Construção 1703 da empresa de Windows 10

Cliente 4.9.0.73 de Rosa/versão de arquivo 4.0.18

Informações Relacionadas

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056892/windows-10-update-kb4056892●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056891/windows-10-update-kb4056891●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056890/windows-10-update-kb4056890●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056898/windows-81-update-kb4056898●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056888●

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056893●

Microsoft liberou umas atualizações mais adicionais KB4057401, KB4057402, KB4057142,
KB4057144 para as várias construções de Windows em janeiro 18, 2018 que resolvem
completamente o problema de conexão descrito.

Windows 10 1703 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057144/windows-10-update-
kb4057144

Windows 10 1607 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057142/windows-10-update-
kb4057142

Windows 8.1 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057401/windows-81-update-kb4057401

Padrão https://support.microsoft.com/en-us/help/4057402/windows-server-20112-update-
kb4057402 de Windows Server 2012

Microsoft atualiza o catálogo http://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx
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