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Inleiding

In dit artikel wordt de procedure beschreven om het wachtwoord OPAdmin/root in AMP VPC
(Virtual Private Cloud) opnieuw in te stellen. Zorg ervoor dat u de console toegang tot de machine
hebt. Dit kan zijn via de UCS CIMC-poort of fysieke KVM-console in het geval van AMPPC3000
(OF) de VM Remote-console in het geval van virtuele apparatuur.

VPC 2.4

—1) Druk tijdens het opnieuw opstarten van Virtual Private Cloud op F10 om het laarsproces van
Virtual-machine te onderbreken.

—2) Je krijgt iets vergelijkbaars:

—3) Klik op "e"



—4) Het volgende scherm verschijnt... ga naar de kern en klik nogmaals op "e":

—5) Voeg "enkele" tekst toe zoals in de afbeelding, na nooit, zoals in het beeld wordt getoond:



—6) Klik in en 'b' op het GRUB-scherm.

—7) Zodra u de basisvraag ontvangt, gaat u met de wachtwoordopdracht verder en geeft u het
nieuwe wachtwoord op:

—8) Start de VPC opnieuw en probeer in te loggen met de nieuwe wachtwoordinstelling.

VPC 3.0.x / AMPC3000

Vanwege de wijziging in de CentOS-versie is het proces voor het opnieuw instellen van het
hoofdwachtwoord iets anders.

—1) Druk tijdens het opnieuw opstarten van Virtual Private Cloud op F10 om het laarsproces van
Virtual-machine te onderbreken.

—2) Je krijgt iets vergelijkbaars:



—3) Klik op "e"

-4) Het volgende scherm verschijnt, schroef de uitvoer naar het "fi"-gedeelte en verander het
gedeelte "of":

naar "rw init=/sysroot/bin/sh" zoals weergegeven in het volgende scherm:



—5) Klik op Ctrl-X

—6) Zodra shell is aangeboden, moet u de opdracht "chroot/sysroot" uitvoeren:

—7) Ga verder met de wachtopdracht en geef het nieuwe wachtwoord op:



—8) Neem de VPC opnieuw uit en logt u in met het nieuwe wachtwoord.
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