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Introduction

Este documento explica como redefinir as senhas da conta de login da Interface gráfica do
usuário (GUI) e da Interface de linha de comando (CLI) em um Cisco Video Surveillance Server
(VSM) 6.x/7.x

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Video Surveillance Server 6.x e 7.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Redefinir a senha da conta do administrador no servidor VSM 7.x

VSOM 7.2 e posterior

Com o VSM 7.2, um script é adicionado para redefinir a senha do usuário admin VSOM (Video
Surveillance Operation Manager) para o administrador padrão.

 Etapa 1. Estabeleça uma sessão de shell seguro (SSH) para o servidor Cisco Video Surveillance



através de um aplicativo como putty e autentique com a conta localadmin.

 Etapa 2. Execute o comando sudo su - para alterar para o modo de superusuário.

Etapa 3. Execute o comando fornecido para alterar a senha.

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

Isso altera a senha para admin.

 Etapa 4. Faça login na interface GUI do VSOM para alterar a senha para a senha desejada.

VSOM 7.0

Se você esquecer a senha admin para VSOM, redefina a senha para Cisco123 fazendo login na
linha de comando do servidor VSOM como 'localadmin' e siga as etapas:

Etapa 1. Estabeleça uma sessão SSH para o servidor Cisco Video Surveillance através de um
aplicativo como putty e autentique com a conta localadmin.

  

Etapa 2. Execute o comando sudo su - para alterar para o modo de superusuário.



  

Etapa 3. Execute o comando fornecido para alterar a senha.

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD =
'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e 07' onde NAME = 'admin';"

Isso alterará a senha da conta admin para VSOM para Cisco123.

Redefinir a senha da conta raiz no servidor VSM 6.x para login
na GUI

A senha raiz da GUI no VSM 6.x é diferente da senha de login raiz do CLI Linux.

Etapa 1. Estabeleça uma sessão SSH para o servidor Cisco Video Surveillance através de um
aplicativo como putty e autentique com a conta raiz. A senha padrão da conta raiz é secur4u.



 Etapa 2. Conecte-se a mysql e execute o comando mysql.

Você verá o prompt mysql como mostrado na figura.

Etapa 3. Conectar-se ao banco de dados de base por meio do comando use bas;



Etapa 4. Altere a senha da conta raiz com o uso de determinados comandos:

update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" onde id = 1;

Este comando alterará a senha para secur4u.

or

update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" onde id = 1;

Esse comando mudará a senha para Cisco123.

Alterar a senha de localadmin no VSM 7.x

Etapa 1. Estabeleça uma sessão SSH para o servidor Cisco Video Surveillance através de um
aplicativo como putty e autentique com a conta localadmin.

  

Etapa 2. Digite o comando passwd e digite a senha atual e, em seguida, a nova senha.



Alterar a senha raiz CLI no VSM 6.x

  

A senha raiz da CLI usada para fazer login no Linux no VSM 6.x é diferente da senha de login raiz
da GUI.

  

Etapa 1. Estabeleça uma sessão SSH para o servidor Cisco Video Surveillance com um aplicativo
como putty e autentique com a conta raiz. A senha padrão da conta raiz é secur4u.

   

Etapa 2. Use o comando passwd para alterar a senha raiz.
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