
Nome de usuário e senha padrão do Cisco
Transport Controller 
  

Contents

Introduction
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Conventions
Nome de usuário e senha padrão
ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5
ONS 15454 versão 4.6.x e posterior
Problema
Solução
Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece o nome de usuário e a senha padrão que você pode usar para fazer
login no Cisco Transport Controller (CTC) durante a configuração inicial no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco ONS 15454●

CTC●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco ONS 15454 versão 4.1.x e posterior●

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.

Conventions



   

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Nome de usuário e senha padrão

Esta seção fornece os valores de login padrão para diferentes versões do ONS 15454.

ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para o ONS 15454 versões 4.1.x e
4.5:

Nome de usuário = CISCO15●

Senha =●

O CISCO15 é fornecido sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5.

ONS 15454 versão 4.6.x e posterior

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para ONS 15454 versão 4.6.x e
posterior:

Nome de usuário = CISCO15●

Senha = otbu+1●

Os valores de login padrão diferenciam maiúsculas e minúsculas em todas as versões do ONS
15454. O nome de usuário CISCO15 tem privilégios de SuperUsuário. Você pode usar CISCO15
para criar outros usuários. Você deve criar outro SuperUsuário antes de excluir CISCO15.

Problema

Embora CISCO15 deva ser entregue sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5, algumas
placas TCC2 fornecidas com ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5 são carregadas com otbu+1 como
senha padrão. Isso contradiz as informações fornecidas na página 3-27 no Guia de Procedimento
do Cisco ONS 15454, R4.1.x e R4.5.

Solução

Quando você faz login no CTC para a configuração inicial no ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5.x,
use CISCO15 primeiro sem uma senha. Se o seu login falhar, use otbu+1 como senha para
CISCO15. Se você ainda não conseguir fazer login, entre em contato com o Cisco Technical
Assistance Center (TAC) para obter assistência.

Informações Relacionadas

Guia de procedimento do Cisco ONS 15454, versão 8.0●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/docs/optical/15000r8_0/15454/sonet/procedure/guide/r80procd.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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