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Introdução
Este original descreve como mudar a senha para um exemplo da defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD) através do
gerente elástico do chassi do sistema operacional de Cisco FirePOWER (FXO) mesmo quando você não conhece a senha atual.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD)●

Gerente elástico do chassi do sistema operacional de Cisco FirePOWER (FXO)●

Componentes Utilizados

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD) 6.2.2 ou mais alto●

Versão FXO 2.2 da ferramenta de segurança de Cisco FirePOWER 4120 ou mais alto●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, assegure-se de que você
compreenda o impacto potencial do comando any. 

Informações de fundo

Há os casos em que as políticas de segurança exigem administradores de rede mudar
regularmente senhas para dispositivos.

Também, pode ser o caso que uma senha para um dispositivo está perdida e precisa de ser
recuperada. 



No caso dos exemplos FTD sobre ferramentas de segurança FP41xx e FP93xx, isto pode
ser realizado através do gerente do chassi FXO.

Configurar

Configurações

A fim mudar a senha para seu aplicativo FTD, siga estas etapas:

Etapa 1. O início de uma sessão ao gerente do chassi com um Admin endireita o username.

Etapa 2. Navegue aos dispositivos aba e selecione o botão Edit para o aplicativo relacionado
FTD.

Etapa 3. Selecione o ícone para o exemplo FTD segundo as indicações da imagem.



Etapa 4. Uma janela de configuração é indicada. Uma vez que lá, navegue à aba dos ajustes.

Etapa 5. Incorpore sua senha nova para o aplicativo FTD à caixa de texto da senha.



Etapa 6. Reenter o senha nova na caixa de texto da senha da confirmação.

Verificar

O início de uma sessão a seu aplicativo FTD através do SSH assegurar sua senha nova foi
aplicado corretamente.
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