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Mensagem de erro: A Senha Deve Ter, Pelo Menos, 18770 Caracteres e
Não Pode Repetir Nenhuma das 30689 Senhas Anteriores

Se você fizer logon em um território MIT, pressionar CTRL+ALT+DELETE, clicar em
Alterar Senha, digitar a senha MIT existente e digitar uma senha nova e simples que não passe pela verificação de
dicionário em Kadmind, poderá receber a seguinte mensagem de erro: 

Note que o número de caracteres requeridos muda de 17.145 para
18.770 com a instalação do SP1.

NOTA: Esse não é um caso comum; ele ocorre somente ao configurar o Windows 2000 para autenticar um domínio MIT
Kerberos.

Para resolver esse problema, obtenha o service pack mais recente para Windows
2000. Para obter informações adicionais, clique no número abaixo para exibir o artigo na Base de Dados de
Conhecimento da Microsoft: 260910  (http://support.microsoft.com/kb/260910/PT-BR/ ) Como Obter o Service Pack
Mais Recente do Windows 2000  A versão em inglês desta correção deverá ter os seguintes atributos de arquivo ou
posteriores:

A Microsoft confirmou que esse é um problema nos produtos da empresa que estão
relacionados no começo deste artigo. Esse problema foi corrigido primeiro no Windows 2000 Service Pack 3.

Para obter informações adicionais sobre como obter um hotfix para o Windows 2000
Datacenter Server, clique no número abaixo para exibir o arquivo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft:

265173  (http://support.microsoft.com/kb/265173/PT-BR/ ) The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter
Server Para obter informações adicionais sobre como instalar diversos hotfixes com apenas uma reinicialização,
clique no número abaixo para exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft: 296861 
(http://support.microsoft.com/kb/296861/PT-BR/ ) Como Instalar Múltiplas Atualizações ou Hotfixes do Windows com
Apenas uma Reinicialização Para obter informações adicionais sobre como instalar o Windows 2000 e os hotfixes para
o Windows 2000 ao mesmo tempo, clique no número abaixo para exibir o artigo na Base de Dados de Conhecimento da
Microsoft: 249149  (http://support.microsoft.com/kb/249149/PT-BR/ ) Instalando o Microsoft Windows 2000 e Hotfixes
do Windows 2000

A informação contida neste artigo aplica-se a:

Palavras-chave: kbbug kbfix kbsecurity kbwin2000presp2fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix KB276304

 

Sintomas

A senha deve ter, pelo menos, 18770
caracteres e não pode repetir nenhuma das 30689 senhas anteriores. Digite uma senha diferente. Digite uma senha que
atenda a esses requisitos nas caixas de texto. 
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Necessita de mais ajuda?

Contate um técnico de suporte por correio eletrônico, Chat ou telefone
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