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Introdução

Este artigo descreve o procedimento para restaurar o OPAdmin/senha root em AMP VPC (nuvem
privada virtual). Certifique-se por favor de você ter o acesso de console à máquina. Isto pode ser
através do portal UCS CIMC, ou do console físico KVM em caso de AMPPC3000 (OU) o console
remoto VM em caso dos dispositivos virtuais.

VPC 2.4

--1) Durante a repartição da nuvem privada virtual, pressione o F10 para interromper o processo
de boot de máquina virtual.

--2) Você obterá algo similar a:

--3) Clique “e”



--4) A tela de seguimento aparecerá, para satisfazer vá ao núcleo e clique “e” outra vez:

--5) Adicionar o “único” texto como mostrado na imagem, após nunca, como mostrado na
imagem:



--6) O clique entra e “b” na tela da LARVA.

--7) Uma vez que você obterá o alerta da raiz, continue por favor com o comando passwd, e
forneça a senha nova:

--8) Recarregue o VPC e tente-o entrar com o conjunto de senha novo.

VPC 3.0.x/AMPPC3000

Devido à mudança da versão de CentOS, o processo para resseting a senha root é um bit
diferente.

--1) Durante a repartição da nuvem privada virtual, pressione o F10 para interromper o processo
de boot de máquina virtual.

--2) Você obterá algo similar a:



--3) Clique “e”

--4) A tela de seguimento aparecerá, para satisfazer enrole a saída para obter na seção “fi”, e
para mudar a peça “ro”:

a “RW init=/sysroot/bin/sh” como apresentado na seguinte tela:



--5) Ctrl-x do clique

--6) O shell será apresentado uma vez, executa por favor do “o comando de /sysroot chroot”:

--7) Continue com o comando passwd, e forneça a senha nova:



--8) Recarregue o VPC e o início de uma sessão usando a senha nova.
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