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Introdução

Este documento descreve os mecanismos diferentes para a recuperação de senha para o motor
do serviço da identidade (ISE) CLI e GUI baseados no tipo de dispositivo que está sendo usado.

Contribuído por Prachi Chauhan, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico do ISE●

Conhecimento básico do controlador do gerenciamento integrado de Cisco●

Componentes Utilizados

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

 Máquina virtual ISE (versão 8 de VMware, ESXi 5.x)●

 Dispositivo do 3300 Series ISE (ISE-3315-K9/ISE-3355-K9/ISE-3395-K9)●

 Dispositivo da série do SNS-3400 (SNS-3415 /SNS-3495)●

Mecanismos da recuperação de senha

Recuperação de senha para a máquina virtual ISE

Etapa 1. Transfira o arquivo ISO do local atual da transferência de software Cisco do formulário
da versão ISE e transfira-o arquivos pela rede ao datastore de máquina virtual.



Etapa 2. Sem energia a máquina virtual.

Etapa 3. Clicar com o botão direito ISE VM da lista e seleto edite ajustes.

Etapa 4. Na caixa de diálogo, navegue ao hardware virtual > ao CD/DVD, consultam à versão ISO
ISE sob o arquivo do datastore ISO.

Etapa 5. O clique conecta na potência sobre, segundo as indicações da imagem.



Etapa 6. Navegue às opções das opções > da bota, permita a opção para a entrada da força ao
bios na bota seguinte segundo as indicações da imagem e clique a aprovação.



Etapa 7. Potência no VM e no console aberto VM.

Etapa 8. Você obtém uma alerta BIOS.

Etapa 9. Mude a ordem de unidade de Cd-ROM para ser antes do disco rígido.



Etapa 10. O clique entra, e você obtém as opções, segundo as indicações desta imagem.

Etapa 11. Selecione o option 3. Você é alertado nesta tela.



Selecione a opção 1 para o admin de nome de usuário e incorpore a senha nova.

Após a restauração bem sucedida da senha. reorienta-o à alerta mostrada na etapa 10

Etapa 12. O clique entra a fim carreg o ISE de disco rígido existente.

Etapa 13. (Opcional). Você etapas do canredo 6-8 a fim restaurar a ordem da bota ao disco rígido
como a primeira opção depois que recuperação de senha bem sucedida a fim evitar entrar na
alerta da recuperação da senha de admin todas as vezes um console do acesso de usuário ISE
VM.

Recuperação de senha para o dispositivo da série do ISE-3300 

 Há três tipos de dispositivos do 3300 Series ISE que apoiam o ISE.

ISE-3315-K9●

ISE-3355-K9●

ISE-3395-K9 ●

Estes dispositivos contêm a movimentação CD/DVD.

Note: As séries do dispositivo ISE 3300 não são apoiadas pela versão ISE 2.x. É apoiada
até ISE 1.4 somente.



As etapas para recuperar a senha para o apliance do ISE-33XX são:

Etapa 1. Assegure-se de que o dispositivo de Cisco ISE esteja posto acima.

Etapa 2. Introduza o software DVD de Cisco ISE.

Note: Se você não tem o DVD original, você precisa de copiar o arquivo de Cisco ISE ISO
do local do software Cisco e de queimá-lo a um DVD novo.

Etapa 3. Recarregue o dispositivo de Cisco ISE para carreg do DVD.

As exibições de console esta mensagem (este exemplo mostra Cisco ISE 3355):

Welcome to Cisco Identity Services Engine - ISE 3355

To boot from hard disk press <Enter>

Available boot options:

[1] Cisco Identity Services Engine Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Identity Services Engine Installation (Serial Console)

[3] Reset Administrator Password (Keyboard/Monitor)

[4] Reset Administrator Password (Serial Console)

<Enter> Boot from hard disk

Please enter boot option and press <Enter>

boot: 3

Etapa 4. Na alerta do sistema, incorpore 3 se você usa uma conexão do monitor do teclado e do
vídeo ao dispositivo, ou incorpore 4 se você usa uma conexão de porta de Console do serial
local. As exibições de console um conjunto de parâmetro.

Etapa 5. Incorpore os parâmetros usando as descrições que estão listadas:

Nome de usuário de administração Incorpore o número do administrador cuja a senha você quer restaurar.
Senha Incorpore uma senha nova.
Verifique a senha Incorpore a senha outra vez.
Salvar a mudança e recarregue-a Incorpore Y para salvar.
As exibições de console:

Admin username:

[1]:admin

[2]:admin2

[3]:admin3

[4]:admin4>

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:

Etapa 6. Remova o DVD. 

Note: Para entrar vigorosamente no modo BIOS no dispositivo, põe sobre e pressione a
chave funcional F1. Nós podemos precisar esta opção quando o dispositivo ISE não carreg
até da “a alerta da recuperação senha de admin” mesmo depois a introdução do DVD.
Neste caso, nós precisamos de entrar no modo BIOS ligar-nos sobre pressionando o F1 e
mudamo-nos então a ordem da bota à movimentação CD/DVD como a primeira opção.



Similaridade, nós podemos entrar no modo BIOS depois que recuperação de senha bem
sucedida para mudar a ordem da bota para usar o disco rígido como a primeira opção evitar
indo da “à alerta da recuperação senha de admin” todas as vezes um console do acesso de
usuário ISE.

Recuperação de senha para o dispositivo da série do SNS-3400 

Há dois tipos de dispositivos do 3400 Series SN que apoiam o ISE:

SNS-3415●

SNS-3495●

O 3400 Series SN apoia versões ISE 1.x e ISE 2.x (2.0 e 2.1).

Os dispositivos SN 3400 não contêm uma movimentação CD/DVD.

Há dois métodos para recuperar a senha no dispositivo SN 3400:

Recuperação de senha usando o controlador do gerenciamento integrado de Cisco (CIMC)●

Recuperação de senha usando o USB inicializável●

Recuperação de senha usando CIMC

Você precisa de configurar CIMC em um PC para este método. Você pode consultar configurando
CIMC

Depois que você configurou o CIMC para seu dispositivo, você pode usá-lo para controlar seu
dispositivo do SNS-3415 de Cisco ou do SNS-3495 de Cisco. Você pode executar todas as
operações que incluem a configuração BIOS em seu dispositivo do SNS-3415 de Cisco ou do
SNS-3495 de Cisco com o CIMC.

Etapa 1. Conecte ao CIMC para o Gerenciamento do server. Conecte cabos do Ethernet de seu
LAN ao server, usando as portas que você selecionou na configuração de modo NIC. Os ajustes
Ativo-ativos e Ativo-passivos da Redundância NIC exigem-no conectar a duas portas.

Etapa 2. Use um navegador e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do CIMC
para entrar à utilidade Setup CIMC. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é
baseado em seus ajustes da configuração CIMC que você fez (um endereço estático ou o
endereço atribuído por seu servidor DHCP).

Note: O nome de usuário padrão para o server é admin. A senha padrão é senha.

Etapa 3. Use suas credenciais CIMC para entrar.

Etapa 4. Console do lançamento KVM do clique.

Etapa 5. Clique a aba dos Meios virtuais.

Etapa 6. O clique adiciona a imagem para selecionar a versão atual ISO ISE do sistema que
executa seu navegador cliente.

Etapa 7. Verifique a caixa de verificação traçada contra a movimentação virtual CD/DVD que você
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criou.

Etapa 8. Clique a aba KVM.

Etapa 9. Escolha os macro > o CTRL-ALT-DEL para carreg o dispositivo do SNS-3415 de Cisco
ou do SNS-3495 de Cisco usando a imagem ISO.

Etapa 10. Incorpore o F6 para trazer acima o menu da bota. Uma tela similar aparece, segundo
as indicações desta imagem.

Etapa 11. entram
Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery

Available boot options:

[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)

[3] Recover administrator password (Keyboard/Monitor]

[4] Recover administrator password (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

Etapa 12. Na alerta da bota, incorpore 3 e pressione-os entram.

Etapa 13. Selecione a opção para o username correto e pressione-a entram. Restaure a senha.

As exibições de console:

Admin username:

[1]:admin
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[2]:admin2

[3]:admin3

[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:y

Password reset is completed.

Recuperação de senha usando o USB inicializável

Antes que você começar:

Você precisa de criar uma movimentação inicializável USB. Veja a criação de uma movimentação
inicializável USB.

Etapa 1. Põe sobre o dispositivo do SNS-3415 de Cisco ou do SNS-3495 de Cisco.

Etapa 2. Obstrua dentro sua movimentação inicializável USB que tem a imagem ISO segura de
Cisco ISE no porta usb.

Etapa 3. Reinicie o dispositivo do SNS-34xx e vá ao modo BIOS no console

Etapa 4. No modo BIOS, escolha a bota do USB.

Etapa 5. Retire do modo BIOS e clique a salvaguarda.

Etapa 6.  Além disso, reinício ACS e bota do USB.

Esta mensagem é indicada.

Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery

To boot from hard disk press <Enter>

Available boot options:

[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)

[3] Reset administrator password (Keyboard/Monitor

[4] Reset administrator password (Serial Console)

<Remove USB key and reboot to boot existing Hard Disk>

Please enter boot option and press <Enter>

boot: 3

Etapa 8. Na alerta da bota, incorpore 3 se usando o monitor do teclado ou a imprensa 4 se você
está usando o console serial

a imprensa entra.

Etapa 9. Selecione a opção para o username correto e pressione o eneter. Restaure a senha.

As exibições de console:

Admin username:

[1]:admin

[2]:admin2
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[3]:admin3

[4]:admin4

Enter number of admin for password recovery:2

Password:

Verify password:

Save change and reboot? [Y/N]:y

 

Password reset is completed.

Mecanismo da recuperação de senha ISE GUI

Etapa 1. Início de uma sessão no console usando a conta admin CLI.

Recorde que a conta admin do console é diferente do que a conta admin da Web UI. Têm o
mesmo nome de usuário mas podem ter senhas diferentes. 

Etapa 2. Do comando prompt, use o comando admin do ise da restauração-senha do
aplicativo ajustar uma senha de admin nova da Web UI.

Etapa 3.  Você conseguirá a alerta restaurar a senha, segundo as indicações desta imagem.

Etapa 4. Você pode incorporar a senha nova.

Etapa 5. A restauração da senha é bem sucedida. Você pode testar registrando no GUI
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