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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos uma edição relativa ao falhado operações de
backup programadas ou por encomenda no gerenciador de sistema do Unified Computing (UCSM) após uma
upgrade de firmware a 4.0.2a.

Pré-requisitos 

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCS Manager●

SCP (protocolo da cópia segura) ou SFTP (protocolo de transferência de arquivo seguro)●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Problema

Após uma upgrade de firmware à versão 4.0(2a) ou mais recente, os backup podem já não
trabalhar em UCSM.

Um erro similar pode ser considerado



[Critical] F999723 4154197 sys/backup-cop-swinds01.aaaaa.com Fsm Failed 1 2019-09-

11T10:05:55.706 2019-09-11T10:05:55.706 [FSM:FAILED]: internal system

backup(FSM:sam:dme:MgmtBackupBackup). Remote-Invocation-Error: End point timed out. Check for

IP, password, space or access related issues.#

Com Cisco UCS Manager 4.0(2a) liberam-se e cifras incertas mais atrasadas, determinadas são
obstruídas pela tela UCS interconectam. A fim entrar aos server com o protocolo seguro, você
deve usar uma versão de OpenSSH que apoia pelo menos um algoritmo em cada um das três
categorias:

Algoritmos das trocas de chave●

     diffie-hellman-group-exchange-sha256

    diffie-hellman-group16-sha512

    diffie-hellman-group18-sha512

Algoritmos de criptografia●

     aes128-ctr

    aes192-ctr

    aes256-ctr

Algoritmos MAC●

     hmac-sha2-256

    hmac-sha2-512

Nota: Refira os Release Note UCSM 4.0

O utilitário de backup ou o server no uso não podem apoiar as exigências novas de OpenSSH
para o UCS quando o protocolo transfer é Shell Seguro (ssh), SFTP ou SCP. Consequentemente,
a conexão é obstruída, e o backup falha.

Pesquise defeitos o backup à falha SFTP ou SCP após a
elevação a 4.0.2a UCSM

Etapa 1. Versão de software de upgrade da massa de vidraceiro, do server SFTP, do server SCP
ou da outra ferramenta da terceira parte.

Etapa 2. Confirme que a ferramenta segura usada apoia os algoritmos exigidos como com
liberação do Cisco UCS Manager 4.0(2a), determinadas cifras incertas estão obstruídas pela tela
UCS interconectam. Para entrar aos server com um protocolo seguro, você deve usar uma versão
de OpenSSH que apoia pelo menos um algoritmo em cada um das três categorias:

Algoritmos das trocas de chave●

     diffie-hellman-group-exchange-sha256

diffie-hellman-group16-sha512

diffie-hellman-group18-sha512

Algoritmos de criptografia●

     aes128-ctr

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html


aes192-ctr

aes256-ctr

Algoritmos MAC●

     hmac-sha2-256

hmac-sha2-512

Etapa 3. Tac Cisco do contrato a pesquisar defeitos mais se necessário.

Informações Relacionadas

Erro CSCvr51157 - UCSM 4.0.4 - O apoio SFTP falha com erro na mensagem do libcrypto.●

Erro CSCvs62849 - A operação de backup UCSM falha com assinatura incorreta e a solução
alternativa atual é desabilitar os padrões de processamento de informação federal (FIP)
através debugar de encaixe.

●

Erro CSCvt27613 - UCS-FI-6454-U com erro diffie-hellman-group16-sha512 do Key
Exchange Algorithm do firmware 4.1(1a).

●

Release Note UCSM 4.0●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr51157/
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs62849/?rfs=iqvred
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt27613
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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