Cisco unificou a recuperação de senha da
plataforma do gerenciador de domínio de uma
comunicação (CUCDM)
Índice
Introdução
Procedimento de recuperação de senha

Introdução
Este documento descreve como restaurar a senha da plataforma de Cisco UCDM se você
esquece a senha e você não pode alcançar o CLI através do usuário da plataforma.

Procedimento de recuperação de senha
Esta seção descreve o procedimento de recuperação de senha de Cisco UDCM.
Nota: Este procedimento é aplicável somente a CUCDM 10.1.x e 10.6 CAVAM a versão
1.99-21ubuntu3.17 e 3.18.
1. Desabilite conexões, se possível, pela rede de desabilitação. Isto assegura-se de que as
transações não estejam perdidas.
2. Entre a VMware e escolha a máquina virtual de Cisco UCDM (VM).
3. Clicar com o botão direito o VM e escolha-o editam ajustes.
4. Clique a aba das opções, escolha opções da bota e verifique a caixa de verificação na
seção de instalação da força BIOS. A próxima vez as botas da máquina virtual, entrada da

força no BIOS.

5. Abra o indicador de Cisco UCDM (console da máquina virtual do lançamento).
6. Clique o botão da repartição (convidado do reinício).
7. O VM entra no BIOS e nas saídas do BIOS sem fazer alguns muda. (A próxima etapa
precisa de ser executada rapidamente antes da inicialização de sistema).
8. Pressione e no console da bota da larva.

9. Navegue ao segundo à última linha, que começa com linux.

10. Navegue à extremidade da linha a “init=/bin/bash” segundo as indicações desta imagem.

11. Pressione o Ctrl-x a fim carreg o sistema.
12. Entre na montagem - o faz uma nova montagem de, RW/uma vez que o sistema carreg.

13. Incorpore a plataforma da senha e incorpore uma senha nova para o sistema.

14. Datilografe a sincronização a fim forçar uma sincronização do sistema de arquivos.

15. Datilografe a saída e então o sem energia e no VM.
16. Quando as inicializações de sistema, escolherem Ubuntu, com Linux 3.2.0-70- virtual.

Você pode agora entrar como o usuário da plataforma com o conjunto de senha na etapa número
13.

