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Introdução

Este documento descreve como transferir arquivos em experiências móveis conectadas (CMX)
quando você não tem as permissões necessárias.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de:

Comandos de Unix básico●

Um aplicativo de navegador do File Transfer Protocol (FTP)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada CMX em 10.4.1-4.

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

Este documento ajuda-o a compreender permissões para arquivos em CMX a fim mudá-los e
transferi-los.

Às vezes quando você tenta transferir um arquivo, você pode ser executado em um problema
onde transferência não seja bem sucedida. A causa é geralmente que você não tem as
permissões exigidas.

Quando você altera as permissões ou a posse de um arquivo, há um risco inerente que algumas
comandos ou características não trabalhem como esperado, eis porque este documento explica



como mudar permissões em menos maneira intrusivo possível.

Configurar

Etapa 1. Início de uma sessão a CMX com suas credenciais do cmxadmin.

Etapa 2. Encontre o arquivo que você quer transferir de CMX.

Neste documento, o arquivo /etc/libaudit.conf é usado como um exemplo.

[cmxadmin@localhost /]$ cd /etc/

Etapa 3. Verifique as permissões associadas com esse arquivo. Use este comando, substitua
libaudit.conf com o nome de seu arquivo:

[cmxadmin@localhost etc]$ ls -la | grep libaudit.conf

-rw-r-----.  1 root root    191 Jun  3  2014 libaudit.conf

Para este arquivo particular, você pode observar que as permissões são - o Rw-r-----

O primeiro caráter, neste caso, um traço (-) significa que é um arquivo. Se era um diretório, o
traço seria substituído pelo caráter D.

Os 3 caráteres seguintes indicam as permissões para o proprietário do arquivo, RW. Isto significa
que o proprietário de libaudit.conf leu e permissões escrita.

Os 3 caráteres seguintes indicam que as permissões para o grupo este arquivo pertencem a, r--.
O grupo que possui libaudit.conf somente leu permissões.

Os caráteres seguintes e do final 3 indicam as permissões para todos os outros usuários, ---. O
resto dos usuários não leu, para escrever ou executar permissões.

Após as permissões, você pode observar a raiz da raiz. A primeira raiz significa que a raiz de
usuário é o proprietário do arquivo. A segunda raiz significa que o arquivo pertence para agrupar
a raiz.

Com esta informação, torna-se claro que o cmxadmin do usuário, que não é raiz nem pertence
para agrupar a raiz, não pode fazer qualquer coisa com este arquivo.

  

Etapa 4. Comute à raiz de usuário a fim poder alterar as permissões do arquivo.

[cmxadmin@localhost etc]$ su -

Password:

[root@localhost ~]#



Note: Para comutar de volta ao usuário do cmxadmin, use o cmxadmin do comando su

Etapa 5. Navegue de volta ao trajeto do arquivo.

[root@localhost ~]# cd /etc/

[root@localhost etc]#

Etapa 6. Mude a permissão do arquivo com o <file> do <###> do comando chmod

[root@localhost etc]# chmod o+r libaudit.conf

[root@localhost etc]#

[root@localhost etc]# ls -la | grep libaudit.conf

-rw-r--r--.  1 root root    191 Jun  3  2014 libaudit.conf

Para transferir o arquivo, a única permissão que é precisada é lido (r) permissão a outro (o)
usuários; similarmente, ou remove a permissão lida se você quer ter o arquivo em seu estado
original uma vez que transferência está completa.

aviso: Baseado na importância do arquivo que você quer alterar, o grupo errado de
permissões pode causar um comportamento inesperado. Tome a nota do que as
permissões originais devem e asseguram ter o inteiro correto para cada usuário/grupo. Não
faça mudanças desnecessárias.

Note: Se você quer transferir um arquivo de seu computador a CMX, você precisa de
permitir a outros usuários a escrita (w) permissão em um mínimo para o diretório em que
você pretende deixar cair seu arquivo. Isto é porque ao contrário de transferência de um
arquivo de CMX ao computador quando você adiciona um arquivo a um diretório você o
altera.

 

Etapa 7. Abra seu aplicativo de FTP e conecte-o a seu dispositivo CMX.

Etapa 8. Transferência libaudit.conf de CMX a seu PC. Depois que as mudanças precedentes
feitas ao arquivo, transferência devem ser bem sucedidas.
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