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Introdução

Este documento descreve as etapas que você precisa de executar a fim executar uma fábrica
restaurada em um dispositivo do gerente do conteúdo digital (DCM).

Informações de fundo

Você precisa de executar uma fábrica de Cisco DCM restaurada caso que alguns dos seguintes
eventos ocorrem:

Travado fora do dispositivo (o usuário e as credenciais de senha não estão disponíveis)●

Nas versões iguais ou mais altamente do que v8.5, D9900/D9901: Se o endereço IP de
gerenciamento não é acesso disponível, e IP da configuração da ferramenta não está
permitido em Cisco DCM. 

●

O dispositivo é reutilizado com uma configuração totalmente diferente●

aviso: Antes que você execute uma restauração da fábrica de Cisco DCM, leve em
consideração por favor as seguintes considerações: Após ter executado um reinício da
fábrica, todos os ajustes de configuração, configuração de rede, licenças, e configurações
de segurança são perdidos.



Nota: A restauração da fábrica não pode ser executada nas versões mais baixo do que
v8.5.  Se você exige à fábrica restaurou sua pre unidade v8.5 DCM, contacta por favor seu
centro de assistência técnica da Cisco.

Como executar uma fábrica restaurou em Cisco DCM?

Restauração da fábrica da interface com o usuário gráfica GUI●

Restauração local D9900/D9901 da fábrica●

Restauração local D9902 da fábrica●

Restauração remota da fábrica GUI

Reiniciando o sistema

Cisco DCM, do gateway IP o cartão video, ou gateway audio IP podem ser reiniciados de uma
posição remota usando Cisco DCM GUI.

Três ações diferentes do reinício estão disponíveis:

O warm restart (dispositivo, cartão video do gateway IP, ou de gateway IP cartão audio) o
dispositivo ou o cartão reinicia com seus ajustes precedentes.

●

Cartão do gateway do reinício cold (dispositivo, video, ou de gateway IP cartão audio) — o
dispositivo ou o cartão reiniciam e os ajustes da configuração precedente são perdidos.
Executar um reinício cold do dispositivo não remove as configurações de segurança, as
configurações de rede das interfaces de gerenciamento do alojamento de Cisco DCM, e o
arquivo de licença.

●

Reinício da fábrica (dispositivo somente) — O dispositivo reinicia e todos os ajustes
precedentes (mesmo as configurações de segurança e as configurações de rede das portas
de gerenciamento do alojamento de Cisco DCM) e o arquivo de licença são perdidos. O
dispositivo torna-se no estado como quando sae de nossa cadeia de fabricação.

●

Executar um frio ou um reinício da fábrica pode somente ser feita usando o GUI quando você é
entrado ao DCM com uma conta GUI que pertence ao grupo de segurança dos administradores.
Navegue a Cisco DCM GUI > ajuda > manutenção > repartição, selecione a ação desejada:
Aqueça, frio ou fábrica.

aviso: Esteja ciente que seu Cisco DCM pode se tornar inacessível sobre a rede, após uma
fábrica GUI restauram o [default IP address] e pode exigir uma intervenção no local.

Arquivo de licença

Recomenda-se ter uma cópia do arquivo de licença de Cisco DCM e os ajustes arquivam em um
lugar seguro antes de executar uma restauração da fábrica. 

Configuração DCM



Em uma situação onde você não tenha não mais acesso de GUI, você pode recuperar a
configuração do dispositivo, executando a ferramenta disponível em todos os software release,
situados sob o diretório das ferramentas.

Restauração local D9900/D9901 da fábrica

Um reinício da fábrica pode igualmente ser feito reiniciando Cisco DCM (frio ou warm restart ou
pondo acima o dispositivo) quando a chave de hardware de Cisco DCM (com pino 1 e 4
conectados ao pino 6) for obstruída dentro no entrada/saída (I/O) conector de Cisco DCM.
Quando a chave de hardware de Cisco DCM é obstruída dentro, este ícone está indicado no
encabeçamento GUI, segundo as indicações da imagem.



Restauração local D9902 da fábrica

Um reinício da fábrica remove arquivo de licença e todos os ajustes de Cisco DCM, mesmo a
Segurança e as configurações de rede. Pode ser feito através de Cisco DCM GUI como explicado
mais cedo, ou através de uma conexão de console usando um computador pessoal e um
programa de série do terminal emulator.

Conecte um PC ao conector traseiro USB de Cisco DCM com um USB ao mini cabo USB,
abra um terminal emulator (HyperTerminal, termo Tera, massa de vidraceiro), e configurar
uma comunicação: Taxa de baud: 38,400/Data 8-bit/Parity-None/Stop-1 mordido/fluxo
controle-nenhuns.

1.

Se o console começa acima a tela aparece, executa uma restauração da fábrica.2.

Mude o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.1.
Desabilite o GUI.2.
Ligue um shell.3.
Execute uma restauração da fábrica.4.
Permita o desvio do IPsec/Segurança.5.

Após uma restauração da fábrica



D9900/D9901

Após ter executado um reinício da fábrica em Cisco DCM, as portas de gerenciamento são
fornecidas com os ajustes da rede padrão. Estes ajustes do IP padrão podem ser encontrados em
seu guia do sistema de Cisco DCM. Alternativamente, você pode contactar o tac Cisco para o
auxílio.

Abaixe do que v8.5 

Não há nenhuma opção para uma fábrica restaurada nas versões mais baixo do que v8.5, a
menos que executado por pessoais do tac Cisco.  Quando o DCM sae da fábrica um número de
padrão GUI e as contas do operating system (OS) estarão criados pelo sistema.

Consulte por favor seu guia do sistema de Cisco DCM para credenciais da conta do início de uma
sessão do padrão GUI.  Alternativamente, você pode contactar o tac Cisco (centro de assistência
técnica) para o auxílio.

Você pode mudar seu o endereço IP de gerenciamento de Cisco DCM através da ferramenta da
configuração IP, que à revelia é permitida nas versões mais baixo do que v8.5.

Melhor prática: Uma vez que você é entrado a seu DCM com a conta de administrador do padrão,
recomenda-se que você remove todo padrão restante GUI e de OS criado explica, e gerencie
seus próprios com credenciais seguras.

v8.5 ou mais altamente

Importante: Depois que um reinício da fábrica, uma instalação de segurança inicial deve ser feito,
porque nenhum padrão permanente GUI ou as contas do OS são seja criado.

Consulte por favor seu guia do sistema de Cisco DCM para credenciais provisórias da conta do
início de uma sessão do padrão GUI.

Durante a instalação de segurança inicial, pelo menos uma conta GUI que pertencem ao
grupo de segurança do administrador e pelo menos uma conta do sistema operacional devem
ser criadas.

●

D9902

Quando um D9902 deixa a cadeia de fabricação ou após uma restauração da fábrica, seu
GUI está desabilitado e as portas de gerenciamento são fornecidas com os ajustes da rede
padrão.

●



Antes que Cisco DCM possa participar em uma rede, seu GUI deve ser permitido e pelo
menos uma das portas de gerenciamento deve ser configurado com as configurações de
rede corretas.

●

Permitir e desabilitar o GUI podem ser feitas selecionando a opção [2] no menu de console●

Você pode incorporar [1] na tela do começo do console, a fim atribuir endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT novos às portas do Gigabit Ethernet (GbE) de um alojamento
de Cisco DCM

●

Que sobre licenças perdidas durante a restauração da fábrica?

Portal licenciar

Você pode usar a ferramenta do registro de licença dos produtos da Cisco para recuperar um
arquivo de licença DCM através do world wide web e de um navegador da Web padrão. Após ter
submetido o ID do host do dispositivo do equipamento, o Product Authorization Key (PAK), e a
chave da validação do dispositivo, um arquivo de licença é retornado pelo email ou pode ser
transferido.

O portal licenciar é acessível incorporando a seguinte URL a seu navegador da Web:

https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home.

Licenças em Cisco DCM GUI

Após ter recebido o arquivo de licença pelo email, as licenças correspondentes podem ser
permitidas transferindo arquivos pela rede este arquivo através de Cisco DCM GUI.

O ID do host do dispositivo pode ser encontrado na página das licenças de Cisco DCM GUI. Para
abrir as licenças pagine, navegue ao menu GUI > à configuração > à licença de Cisco DCM

Para instalar a licença nas licenças de Cisco DCM pagine, clique consultam. A caixa de diálogo
do upload de arquivo aparece. Clique aberto. Selecione o arquivo e clique a atualização e a
APROVAÇÃO.   Toma aproximadamente 15 segundos antes que a licença nova se torne ativa.
Você pode clicar sobre o botão do Reload para um visualização mais rápido.

https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home
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