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Introdução

Este documento descreve um problema onde a autenticação a um motor do módulo de rede
(NME) pareça falhar.

Tentar à sessão em um NME-WAE-502 do roteador mostra uma alerta de login, mas o início de
uma sessão com credenciais WAAS (Wide Area Application Services) falha como segue (no
exemplo o NME-WAE está no slot1):

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Authentication failed

Problema

Se você já está incorporando as credenciais corretas WAAS, esta edição poderia ser devido à
configuração de autenticação no roteador.  Observe que o banner de login não tem de “o console
do motor do Wide Area Application Services Cisco”, verifica se o roteador tem AAA (autenticação,
autorização, explicando) configurado, vê a configuração abaixo da amostra de roteador.

router# show run | inc aaa
aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable

Neste caso você precisa primeiramente de entrar usando os credentails do roteador, <ENTER>
da imprensa e somente uma segunda alerta de login será mostrada então era você pode entrar
usando as credenciais WAAS.

Solução

A alerta de login mostrada está vindo do roteador, não o NME-WAE. Você precisa primeiramente
de dar ao roteador credenciais, a seguir o <ENTER> da imprensa e somente então a alerta de
login real WAAS aparecerão:



router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: <-- router-username

Password: <-- router-password

<-- Hit <ENTER>

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username

Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease

of initial configuration.This default username/password should be changed in

order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.

WAAS#

Na alerta de login após ter visto as credenciais normais da linha de console WAAS do
motor do Wide Area Application Services de Cisco pode ser usado (padrões: nome
de usuário: admin/senha: padrão).
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