&CMX 10.5; acima da recuperação de senha CLI
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Introdução
Este documento esboça o procedimento para recuperar senhas perdidas CLI para a raiz dos nomes de usuário” e “o
cmxadmin” para CMX 10.5 & acima.
Condições prévias
Requisitos
Nenhum
Componentes usados
CMX 10.5 VM
Procedimento
CMX 10.5 (e acima) corridas em CentOS 7 como mostrado abaixo:

O acesso de console é exigido para este procedimento. Podia ser o console VM ou o console físico segundo o tipo de
dispositivo usado no desenvolvimento.
Passo 1
Reinicie o server CMX e espere até a tela da bota da LARVA aparece. Selecione a opção destacada (para o modo do
salvamento) & pressione “e” para editar.

Nota:
Para CMX 10.6 & acima, se alertado para um username e/ou uma senha, incorpore as credenciais como o username:
raiz e senha: senha (não a senha root configurada no server).
Passo 2
Enrole para baixo a linha que começa com "linux16" e remova do “o parâmetro quieto rhgb” na extremidade da linha.

Etapa 3
Após ter removido o parâmetro em etapa 2, adicionar a opção “rd.break enforcing=0" na mesma linha.

Passo 4
Uma vez que completo, imprensa CTRL + X para carregar o sistema e a bota no modo de emergência. Você observaria
uma alerta nova.

Etapa 5
Fazer uma nova montagem do sistema de arquivos para poder escrever-lhe, porque montou para de leitura apenas
usando o comando abaixo:

mount -o remount, rw /sysroot

Etapa 6
Mude a raiz do sistema de arquivos como segue e você observaria a mudança alerta uma vez completa.

chroot /sysroot

Etapa 7
Mude a senha usando o comando do <username> da senha. No exemplo abaixo, as senhas para o cmxadmin e os
nomes de usuário de root são mudadas.

Passo 8
Fazer uma nova montagem do sistema de arquivos como o read only usando o comando seguinte:

mount -o remount, ro /

Passo 9
Datilografe a “saída” duas vezes obter ao menu do início de uma sessão CMX
Você deve agora poder entrar com suas credenciais novas

