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Inleiding

Dit document bevat instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord van de admin-
account op FireSIGHT, Firepower en ASA FirePOWER Services-apparaten, inclusief in situaties
waarin dat wachtwoord is kwijtgeraakt. Het Defense Center en FireSIGHT Management Center
bieden verschillende beheerrekeningen (met afzonderlijke wachtwoorden) voor toegang tot
opdrachtregel (CLI)/shell en toegang tot webinterface (indien beschikbaar). De admin-account op
beheerde apparaten is hetzelfde voor CLI-toegang, shell-toegang en web-interface-toegang
(indien beschikbaar). 

Deze instructies verwijzen naar het FireSIGHT Management Center; dezelfde instructies zijn van
toepassing op het Defense Center.

Opmerking: Verwijzingen naar het FireSIGHT Management Center CLI gelden alleen voor
versies 6.3+.

Firepower Threat Defense: Het beheerwachtwoord herstellen

Als u een verloren beheerwachtwoord voor een Firepower Threat Defense (FTD) logisch apparaat
wilt resetten op Firepower 9300 en 4100 platforms, kunt u de instructies in de Wachtwoord voor
wijziging of herstel voor FTD volgen via FXOS Chassis Manager gids.
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Voor FTD apparaten die op Firepower 2100 lopen, moet u het apparaat opnieuw in beeld brengen.
Zie de Cisco FXOS-handleiding voor probleemoplossing voor de FirePOWER 2100 Series die
Firepower Threat Defense uitvoeren voor de zoekprocedure op dit platform.

Voor FTD-apparaten die op ASA 5500-X en ISA 3000 modellen lopen, moet u het apparaat
opnieuw in beeld brengen. Zie de Cisco ASA and Firepower Threat Defense Card Capture Guide
voor instructies.

Het in kaart brengen van een apparaat wist de configuratie ervan en stelt het admin-wachtwoord
opnieuw in op Admin123.

Als u een FTD-apparaat opnieuw afbeeldt dat wordt beheerd met FirePOWER
Apparaatbeheer: Als u een recente, extern opgeslagen back-up hebt, kunt u de back-up
configuraties herstellen nadat u een nieuwe afbeelding hebt gemaakt. Zie de Cisco Firepower
Threat Defense Configuration Guide voor Firepower Apparator Manager voor uw versie
(https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-
configuration-guides-list.html).Als u geen back-up hebt, moet u de apparaatconfiguratie
handmatig opnieuw instellen, inclusief interfaces, routingbeleid en DHCP- en DDNS-
instellingen.

●

Als u een herafbeelding maakt van een FTD-apparaat dat wordt beheerd met het FireSIGHT
Management Center: Als het FMC en het apparaat versie 6.3+ uitvoeren, kunt u de FMC-
webinterface gebruiken om een back-up te maken van de apparaatconfiguratie voordat u het
beeld opnieuw bekijkt, en om de back-up te herstellen nadat u het beeld hebt hersteld.
Raadpleeg de Firepower Management Center Configuration voor uw versie voor meer
informatie.
Opmerking: Back-up en herstel vanaf de FMC web interface wordt niet ondersteund voor
FTD-containerinstanties.Als u een eerdere versie draait, kunt u geen back-up maken van de
apparaatconfiguratie. Hoewel u gedeeld beleid kunt toepassen vanaf het FireSIGHT
Management Center nadat u het opnieuw hebt gesignaleerd, moet u handmatig iets
configureren dat specifiek is voor een apparaat, zoals interfaces, routingbeleid en DHCP- en
DDNS-instellingen.

●

ASA FirePOWER-servicesmodule: De beheerder resetten

U kunt het beheerwachtwoord van de ASA FirePOWER-module CLI herstellen met behulp van de
sessieopdracht van de ASA General Operations CLI.  Als u de wachtwoorden voor de ASA CLI
hebt verloren, kunt u deze herstellen zoals in CLI Book 1 wordt beschreven: Cisco ASA Series
General Operations CLI Configuration Guide voor uw ASA versie.

Wachtwoord voor onderhoud instellen op de ASA 5512-X via ASA 555-X en ASA
5506-X via ASA 5516-X Apparaten (softwarerelease)

Om de beheerder van de ASA FirePOWER-softwaremodule te resetten naar het
standaardwachtwoord voert u deze opdracht in bij de ASA-prompt:

sessie sfr doet wachtwoord opnieuw instellen

Zie Cisco ASA Series CLI Book 2 voor meer informatie: Cisco ASA Series Firewall CLI
Configuration Guide voor uw ASA versie.
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Wachtwoord voor onderhoud instellen op het ASA 5585-X Series-apparaat
(hardwaremodule)

Om de beheerder van de ASA FirePOWER-hardwaremodule in te stellen op het
defaultwachtwoord voert u deze opdracht in bij de ASA-prompt:

sessie 1 doet opnieuw een wachtwoord

Zie Cisco ASA Series CLI Book 2 voor meer informatie: Cisco ASA Series Firewall CLI
Configuration Guide voor uw ASA versie.

Het CLI- of Shell-beheerwachtwoord voor FMC’s, 7000 en 8000
Series apparaten en NGIPSv wijzigen

Gebruik deze instructies om een bekend wachtwoord te herstellen voor de volgende
beheerrekeningen:

FireSIGHT Management Center: beheersen het wachtwoord voor toegang tot de CLI of de
shell

●

7000 en 8000 Series apparaten:  Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot
de webinterface en de CLI

●

NGIPSv: beheerder wachtwoord dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de schaal●

 Procedure: Initiatief

Log in op het apparaat via SSH met behulp van de admin-account.
・ Voor het FireSIGHT Management Center hebt u standaard toegang tot de shell. Als het
Firepower Management Center CLI is ingeschakeld, geeft u toegang tot de CLI.
・ Voor beheerde apparaten geeft dit toegang tot het apparaat CLI.

1.

Voor beheerde apparaten, of voor een FireSIGHT Management Center met CLI
ingeschakeld, voer de opdracht van de expert in om toegang te krijgen tot de shell.

2.

Voer bij de shell-prompt de volgende opdracht in:
sudo passwd admin

3.

Voer desgevraagd het huidige admin-wachtwoord in om de rechten op worteltoegang te
verhogen.

4.

Voer in reactie op de aanwijzingen het nieuwe admin-wachtwoord tweemaal in.
Opmerking: Als het systeem een BAD WACHTWOORD-bericht weergeeft, is dit alleen
informatie. Het systeem past het wachtwoord toe dat u invoert, zelfs als dit bericht verschijnt.
Echter, Cisco raadt u aan een complexer wachtwoord te gebruiken om veiligheidsredenen.

5.

Type exit om de shell te verlaten.6.

Op een beheerd apparaat of op een FireSIGHT Management Center met de CLI
ingeschakeld typt u exit naar de CLI.

7.
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Het Wachtwoord voor webinterface en -beheer voor FMC’s en
7000 en 8000 Series apparaten wijzigen

Gebruik deze instructies om een bekend wachtwoord te herstellen voor de volgende
beheerrekeningen:

FireSIGHT Management Center: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot
de webinterface

●

7000 en 8000 Series apparaten: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot de
webinterface en de CLI

●

Procedure: Initiatief

 Log in op het apparaat via SSH met behulp van de admin-account.
・ Standaard geeft u voor het FireSIGHT Management Center toegang tot de shell. Als het
Firepower Management Center CLI is ingeschakeld, geeft u toegang tot de CLI.
・ Voor beheerde apparaten geeft dit toegang tot het apparaat CLI.

1.

Voor beheerde apparaten, of voor een FireSIGHT Management Center met CLI
ingeschakeld, voer de opdracht van de expert in om toegang te krijgen tot de shell.

2.

Voer bij de shell-prompt de volgende opdracht in:
sudo user tool.pl-p 'admin password'

Het wachtwoord is het gewenste nieuwe wachtwoord.

3.

Type exit om de shell te verlaten.4.

Op een beheerd apparaat of op een FireSIGHT Management Center met de CLI
ingeschakeld typt u exit naar de CLI.

5.

In bepaalde gevallen kunt u het FMC opnieuw laden om het nieuwe wachtwoord voor de
webinterface te gebruiken

6.

Wachtwoord voor verloren CLI of Shell-beheer terugzetten voor
FMC’s, 7000 en 8000 Series apparaten en NGIPSv

Gebruik deze instructies om een verloren wachtwoord te resetten voor de volgende
beheerrekeningen:

FireSIGHT Management Center: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor toegang tot de
CLI of de shell

●

7000 en 8000 Series apparaten: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot de
webinterface en de CLI

●

NGIPSv: beheerder wachtwoord dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de schaal●

Opmerking: Om een verloren wachtwoord voor deze beheerder te herstellen, dient u een
console-verbinding met het apparaat te maken. U moet het apparaat ook opnieuw opstarten,



waarvan de bestuurdersreferenties u zijn kwijtgeraakt. U kunt de herstart op verschillende
manieren starten, afhankelijk van het type toegang tot het apparaat dat u beschikbaar hebt:
・ Voor het FireSIGHT Management Center hebt u de inlogaanmeldingsgegevens nodig
voor een gebruiker van een webinterface met beheerder.
・ Voor 7000 of 8000 Series apparaten hebt u de inlogaanmeldingsgegevens nodig voor een
van de volgende toegangsmiddelen: een webinterfacegebruiker met toegang tot de
beheerder, een CLI-gebruiker met toegang tot de configuratie, of een gebruiker met toegang
tot de beheerder in het beheercentrum voor Firepower Management.
・ Voor NGIPSv hebt u inlogaanmeldingsgegevens nodig voor een CLI-gebruiker met
toegang tot de configuratie, of voor een gebruiker met toegang tot de beheerder in het
beheercentrum van Firepower Management.

Als u met een van deze methoden geen toegang tot het apparaat hebt, kunt u het
wachtwoord voor de beheerder niet met deze instructies herstellen; Neem contact op met
Cisco TAC.

Optie 1 - start het apparaat veilig opnieuw op en voer één modus in bij de start om
het wachtwoord opnieuw in te stellen

Open een aansluiting op de wasconsole van het apparaat met een wachtwoord dat u niet
meer beheerst:
・ Voor 7000 Series apparaten, 8000 Series apparaten en FirePOWER Management
Centers gebruiken een toetsenbord/monitor-verbinding, met vermelding van de gastnaam
van het apparaat of het IP-adres van de beheerinterface voor het apparaat.
・ Gebruik voor virtuele apparaten de VMware-console. Zie de Cisco Firepower Management
Center Virtual for VMware Deployment Quick Start Guide voor meer informatie.

1.

Herstart het apparaat waarvan het beheerwachtwoord u hebt verloren. U hebt de volgende
opties:
・ Voor het FireSIGHT Management Center:
A. Meld u aan bij de webinterface voor het FireSIGHT Management Center als een gebruiker
met Administrator-toegang.
B. Start het FireSIGHT Management Center opnieuw zoals beschreven in de Firepower
Management Center Configuration Guide voor uw versie.

・ Voor 7000 of 8000 Series apparaten of NGIPSv, als u aanmeldingsgegevens hebt voor
een webinterfacegebruiker met Administrator-toegang op het beheercentrum voor Firepower
Management:
A. Meld u aan bij de webinterface voor het beheer van het FireSIGHT Management Center
als een gebruiker met toegang tot de beheerder.
B. Sluit het beheerde apparaat af en start het programma opnieuw zoals beschreven in de
Firepower Management Center Configuration Guide voor uw versie. 

・ Voor 7000 of 8000 Series apparaten, als u aanmeldingsgegevens hebt voor een gebruiker
op een web-interface met Administrator-toegang:
A. Meld u aan bij de webinterface voor het apparaat als gebruiker met toegang tot de
beheerder.
B. Start het apparaat opnieuw op zoals beschreven in de Firepower Management Center

2.
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Configuration Guide voor uw versie.

・ Voor 7000 of 8000 Series apparaten of NGIPSv, als u aanmeldingsgegevens hebt voor
een CLI-gebruiker met toegang tot de configuratie:
A. Meld u aan bij het apparaat via het shell met behulp van een gebruikersnaam bij de CLI
Configuration-toegang.
B. Voer in de prompt de systeemherstart opdracht in.
Opmerking: Wanneer u het FireSIGHT Management Center opnieuw start of een beheerd
apparaat, is u dit apparaat uitgelijnd. Het systeem voert een database-controle uit die tot een
uur kan duren om dit te voltooien.Voorzichtig: Sluit apparaten niet af met behulp van de
Aan/Uit-knop of door de stekker uit het stopcontact te halen; het kan de systeemdatabase
verstoren . Sluit apparaten volledig af met behulp van de web interface.
Let op het display van de wasconsole op het opstarten en ga verder, afhankelijk van het type
apparaat dat wordt herstart:
Opmerking: Als het systeem een database check uitvoert, kunt u het volgende bericht zien:
Het systeem is nog niet operationeel. De database controleren en repareren is gaande. Het
kan lang duren voordat dit is afgelopen.・ Voor FireSIGHT Management Center-modellen
750, 1500, 2000, 3500 of 4000 of voor FirePOWER 7000 of 8000 Series-apparaten of
NGIPSv, onderbreek het herstartproces:
 A. Druk zodra het apparaat is opgestart op een willekeurige toets op het toetsenbord om het
aftellen te annuleren in het menu LILO Boot.
 B. Let op het versienummer dat in het LILO Boot-menu wordt weergegeven. In het
onderstaande voorbeeld is het versienummer 6.2.0.

  C. Aan de start: Typ de opdrachtversie enkelvoudig waar de versie het versienummer is
(bijvoorbeeld 6.2.0 enkelvoudig).

・ Voor FireSIGHT Management Center-modellen 1000, 2500 of 4500:
 Wanneer het laarsmenu verschijnt, selecteert u Optie 4, Wachtwoord voor herstel van Cisco
Firepower Management Console.
 

3.

Wanneer het systeem een OS vlot eindigen met een pound-teken (#) weergeeft, voer dan de4.
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opdracht passwd admin in.

Voer het nieuwe admin-wachtwoord in wanneer dit wordt gevraagd (tweemaal).
Opmerking: Als het systeem een BAD WACHTWOORD-bericht weergeeft, is dit alleen
informatie. Het systeem past het wachtwoord toe dat u invoert, zelfs als dit bericht verschijnt.
Echter, Cisco raadt u aan een complexer wachtwoord te gebruiken om veiligheidsredenen.

5.

Voer bij de OS-prompt die eindigt met het pondteken (#) de opdracht opnieuw opstarten ind.6.

Laat het herstarten proces voltooien.7.

Optie 2 - Gebruik externe verificatie om toegang tot de CLI te verkrijgen om het
wachtwoord opnieuw in te stellen

Als u zich in een situatie bevindt waarin u nog steeds toegang tot de FMC Web Interface hebt,
kunt u de optie "Externe Verificatie" gebruiken om toegang tot de CLI te krijgen. Met deze
methode kunt u inloggen in de CLI van een apparaat, het wachtwoord voor hoofdwortel opheffen
en het wachtwoord voor beheerder handmatig herstellen. Voor deze optie hoeft u de computer
niet opnieuw op te starten of te troosten. Voor deze optie moet u Externe Verificatie correct
ingesteld hebben (met SSH-toegang) op het apparaat waarvoor u het admin-wachtwoord opnieuw
wilt instellen. Als dit eenmaal is ingesteld, volgt u de onderstaande stappen:

Open een verbinding met het apparaat om de lognaam van het shell-bericht te benaderen.1.

Bij de inlognaam als: commandoprompt, voer de gebruikersnaam in van de externe
authenticatierekening die shell toegang heeft.

2.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord in voor de externe authenticatierekening.3.

Voor beheerde apparaten of voor een FireSIGHT Management Center met CLI
ingeschakeld, voert u bij de CLI-melding de opdracht van de deskundige in om de CLI te
verlaten en de shell te benaderen.

4.

Voer bij de shell-prompt met een dollarteken ($) de volgende opdracht in om het CLI-
wachtwoord voor de admin-gebruiker opnieuw in te stellen:
sudo passwd admin

5.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord in voor de gebruikersnaam waarmee u op dit moment
bent aangemeld.

6.

Voer het nieuwe admin-wachtwoord in wanneer dit wordt gevraagd (tweemaal).
Opmerking: Als het systeem een BAD WACHTWOORD-bericht weergeeft, is dit alleen
informatie. Het systeem past het wachtwoord toe dat u invoert, zelfs als dit bericht verschijnt.
Echter, Cisco raadt u aan een complexer wachtwoord te gebruiken om veiligheidsredenen.

7.

Type exit om de shell te verlaten.8.

Op een beheerd apparaat of op een FireSIGHT Management Center met de CLI
ingeschakeld, typt u exit om de CLI te verlaten.

9.

Wachtwoord voor verloren interface en beheerder herstellen voor
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FMCs en 7000 en 8000 Series apparaten

Gebruik deze instructies om de wachtwoorden voor de volgende beheerrekeningen te wijzigen:

FireSIGHT Management Center: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot
de webinterface

●

7000 en 8000 Series apparaten: Admin-wachtwoord dat wordt gebruikt voor de toegang tot de
web-interface en het shell

●

Procedure: Initiatief

Open een verbinding met het apparaat om toegang te krijgen tot de lognaam van het shell:
・ Gebruik voor 7000 Series apparaten, 8000 Series apparaten en FireSIGHT Management
Centers een toetsenbord/monitor of seriële verbinding, met vermelding van de hostnaam van
het apparaat of het IP-adres van de beheerinterface voor het apparaat.
・ Gebruik voor virtuele FireSIGHT Management Center de VMware-console. Zie de Cisco
Firepower Management Center Virtual for VMware Deployment Quick Start Guide voor meer
informatie.

1.

Bij de inlognaam als: Typ een naam van de opdracht.
・ Ga voor FireSIGHT Management Center naar beheerder.
・ Voer voor apparaten van 7000 en 8000 Series een gebruikersnaam in met de CLI
Configuration-toegang.

2.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord in.3.

Voor beheerde apparaten of voor een FireSIGHT Management Center met CLI
ingeschakeld, voert u bij de CLI-melding de opdracht van de deskundige in om de CLI te
verlaten en de shell te benaderen.

4.

Voer in de shell-prompt de volgende opdracht in om het wachtwoord voor de web interface-
beheerder opnieuw in te stellen:
sudo user tool.pl-p 'admin password'

Waar het wachtwoord het nieuwe wachtwoord is.

5.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord in voor de gebruikersnaam waarmee u op dit moment
bent aangemeld.

6.

Type exit om de shell te verlaten.7.

Op een beheerd apparaat of op een FireSIGHT Management Center met de CLI
ingeschakeld, typt u exit om de CLI te verlaten.

8.
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