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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos as edições relativas a este erro: A “conta travou
devido xxx aos inícios de uma sessão falhados” ao alcançar o comando line interface(cli)
hospedado da realização da mediação da Colaboração (HCM-F).

Pré-requisitos

 Requisitos

 A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Solução da Colaboração do host (HC)●

Versão 10 e mais recente HCM-F●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão hospedada HCM-F 11.5.4 10000-2 da
realização da mediação da Colaboração

●

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.

Informações de Apoio

  

Na instalação, HCM-F atribui o controle de contas do padrão de sistema ao usuário Admin CLI. O
sistema permite à revelia a conta que trava a característica. Os fechamentos que de sistema a
conta admin após 3 login falhados consecutivos tenta e ajusta o tempo 3600s da destravagem e
grupos do contagem de novas tentativas em 3 tentativas.  Você pode mudar o controle de contas



e configurar ajustes novos após a instalação.

Procedimento a pesquisar defeitos

Se você não pode acesso ao CLI porque sua conta é dívida travada a política de segurança,
assegure para esperar 3600s antes que você possa tentar mais uma vez.

Você pode mudar a política de conta admin e configurar ajustes novos usando estes comandos:

ajustado accountlocking {inutilização} este comando permite ou conta das inutilizações que trava
para a conta atual da administração.

o unlocktime accountlocking ajustado secunda este comando muda o tempo da destravagem.

Descrição da sintaxe
Parâmetros Descrição

segundos

Especifica o tempo da destravagem nos segundos.
Valores válidos: maior de 30 segundos, mas menos de 3600 segundos

Valor padrão: 3600

Este conjuntos de comandos a contagem falhada consecutiva global da tentativa do login essa
disparadores que travam uma conta de usuário.

ajuste tentativas accountlocking da contagem

Descrição da sintaxe
Parâmetros Descrição

tentativas

Representa o número de tentativas consecutivas do login antes dos fechamentos de sistema a
conta.
Escala do valor: 2-5
Valor padrão: 3
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