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Introdução

Este documento descreve o procedimento para gerar um par de chaves SSH que usa a massa de
vidraceiro e usando um shell de Linux, adicionar-lo ao AMP, e alcança-o então o CLI. O
dispositivo privado da nuvem AMP usa a autenticação certificado-baseada ao SSH no dispositivo.
O procedimento para gerar rapidamente um par de chaves, a fim alcançar o CLI e interagir com o
sistema de arquivos através de SCP (WinSCP) é detalhado aqui.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Massa de vidraceiro●

WinSCP●

Shell de Linux/Mac●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Configurar

A primeira etapa envolve gerar um par de chaves RSA que usa o shell da massa de vidraceiro ou
do Linux. Após isto, a chave pública precisa de ser adicionada e confiado pelo dispositivo privado
da nuvem AMP. 

Gerencia um par de chaves RSA que usa a massa de vidraceiro

Etapa1. Assegure-se de que você instale a massa de vidraceiro completamente.

Etapa 2. Lance PuTTYGen que é instalado junto com a massa de vidraceiro para gerar o par de
chaves RSA.

Etapa 3. Clique gerenciem a e movem o cursor aleatoriamente para terminar a geração de par
chave.

Etapa 4. Escolha “salvar a chave pública” e “salvar a chave privada” que deve ser usada nas
seções mais recente, segundo as indicações da imagem aqui.



Etapa 5. Abra a chave pública com bloco de notas como o formato precisa de ser alterado para
que seja aceitado no portal privado da administração da nuvem AMP.



Etapa 6. Remova as primeiras 2 linhas que comece com “----COMECE” e a linha final que
começa com “---- TERMINE”

Etapa 7. Remova toda a linha rupturas para fazer o índice da chave pública como uma única linha
contínua.

Etapa 8. Incorpore a palavra “SSH-RSA” no início do arquivo. Salve o arquivo.

Gerencia um par de chaves RSA que usa Linux/Mac

Etapa1. Em Linux/Mac CLI, incorpore o comando “SSH-keygen”

Etapa 2. Incorpore os parâmetros requerido e isto gerencie o par de chaves RSA no dobrador
“~/.ssh”

Etapa 3. Se você abre os índices de id_rsa.pub que é a chave pública, você pode ver que está já
no formato exigido.



Adicionando as chaves públicas geradas ao portal privado da
administração da nuvem AMP

Etapa 1. Navegue ao portal > à configuração > ao SSH privados da administração da nuvem AMP

Etapa 2. O clique “adiciona a chave SSH”

Etapa 3. Adicionar os índices da chave pública e salvar isto.

Etapa 4. Depois que isto salvar, assegure-se de que você “esteja reconfigurando” o dispositivo.



Use o par de chaves gerado ao SSH no dispositivo usando a
massa de vidraceiro

Etapa 1. Abra a massa de vidraceiro e incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do portal privado da administração da nuvem AMP.



Etapa 2. No painel esquerdo, a conexão seleta > o SSH e clicam sobre o AUTH.

Etapa 3. Selecione a chave privada que foi gerada por PuTTYGen. Este é um arquivo PPK.



Etapa 4. Clique sobre Open e quando alerta para um username, incorpore a “raiz” e você deve
aterrar no CLI da nuvem privada AMP.

Usando o par de chaves configurado ao SSH no dispositivo
usando Linux

Etapa1. Se os pares privados e de chave pública são armazenados corretamente no trajeto
~/.ssh, a seguir você deve poder ao SSH ao dispositivo privado da nuvem AMP simplesmente
emitindo o comando ssh sem alertá-lo para toda a senha.

root@<AMP-IP-ADDRESS> do ssh



Usando WinSCP para interagir com o sistema de arquivos de
nuvem privada AMP

Etapa 1. Instale WinSCP em sua máquina e lance-o.

Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do portal privado da
administração da nuvem AMP, e selecione o protocolo do arquivo como o SCP. Incorpore o
username como a raiz e saa do campo de senha. 

Etapa 3. Selecione avançado > avançou > SSH > autenticação 

Etapa 4. Selecione o arquivo PPK que foi gerado como uma chave privada por PuTTYgen. 



Etapa 5. A APROVAÇÃO do clique, e entra então. Você deve poder entrar com sucesso após ter
aceitado a alerta.
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