INFO925 "%1$s: Žiadna z hostiteľských identít, ktoré práve podporuje lokálny\n
systém, nie je priradená k aktuálnej hodnote verejného kľúča, ktorú lokálny\n
systém používa. Toto môže spôsobiť zlyhania autentifikácie pre aplikáciu na lokálnom\n
systéme, pri pokuse o kontaktovanie služby na lokálnom systéme cez\n
sieťový komunikačný kanál. Súbor zoznamu dôveryhodných hostiteľov, ktorý sa použil v tomto
teste,\n sa uvádza nižšie:\n
\t Súbor zoznamu dôveryhodných hostiteľov:%2$s\n
Hodnota verejného kľúča sa získala z nasledovného súboru:\n
\t
Súbor verejného kľúča: %3$s\n
Ak sa zadali voľby %4$s a %5$s, uistite sa, že sa použil správny názov cesty súboru\n
dôveryhodných hostiteľov a správny názov cesty súboru verejného kľúča. Ak sa\n
použili správne názvy ciest súborov, správca systému musí vykonať\n
ďalší prieskum a určiť, či chyba sa týka súboru verejného kľúča alebo\n
súboru zoznamu dôveryhodných hostiteľov.\n
\t Vykonať toto vymedzenie znamená skontrolovať hodnotu verejného kľúča\n
uvádzanú pre lokálny systém na inom systéme, ktorý považuje lokálny\n
systém za dôveryhodného hostiteľa, za použitia príkazu ctsthl na inom systéme.\n
Táto hodnota sa môže porovnať s hodnotou získanou z príkazu ctskeygen -d\n
na lokálnom systéme. Ak tieto hodnoty súhlasia, je veľmi pravdepodobné, že lokálny\n
súbor zoznamu dôveryhodných hostiteľov má chybu. Aby sa za použitia príkazu ctsthl na
lokálnom systéme mohla použiť\n
správna hodnota verejného kľúča, nesprávny záznam sa môže upraviť.\n
Zoznam identít pridružených k nesprávnym hodnotám verejného kľúča sa môžu\n
získať vydaním príkazu %1$s s možnosťou najpodrobnejšieho výstupu, ktorý je\n
povolený.\n"
$ arguments: command name; path name of trusted host list file; command line
$
option to specify the trusted host list file path name
$ explanation:
At least one of the host identities supported by the local
$
system was located in the trusted host list file, but those
$
entries are not associated with the correct public key value.
$ actions:
Consult the test of the message.
t %2$s\n
EMSG930 "2650-930 %1$s Zlyhanie: Príkaz nedokázal získať informácie o\n
identite lokálneho hostiteľa potrebné pre zabezpečovací mechanizmus\n
autentifikácie založenej na hostiteľovi (HBA), aby sa mohol tento systém správne identifikovať
na vzdialenom systéme.\n
Toto zlyhanie môže byť následkom slabej sieťovej prevádzky medzi lokálnym\n
systémom a názvovým serverom sieťovej domény, následkom slabej prevádzky na názvovom
serveri\n
domény alebo následkom konfiguračných problémov rozlišovania názvov hostiteľov siete.\n
Vykonajte náležité procedúry zisťovania problémov a problémy rozlišovania\n
hostiteľských názvov a služieb názvov domén identifikujte a napravte. Tento príkaz skúste
zopakovať\n neskôr.\n"
$ arguments: Command name
$ explanation:
The command was unable to fully resolve the local system's
$
primary host name through domain name services.
$ actions:
Consult the test of the message for the appropriate actions to
$
take in response to this message.
$
INFO924 "%1$s: Zistil sa rozpor v pomenúvaní hostiteľov, čo môže spôsobiť\n
zlyhania v spracovaní vzájomnej autentifikácie založenej na hostiteľovi.\n
Úplne rozlíšený názov hostiteľa pre lokálny systém sa uvádza nižšie.\n
\t %2$s\n
Tento názov sa získal rozlíšením hodnoty, ktorú vrátila rutina knižnice\n
gethostname() C. Avšak tento názov sa nezískal, keď sa získali\n
hostiteľské názvy pre všetky aktívne sieťové adresy. Pretože sa nenašla\n
zhodná hodnota, vzájomná autentifikácia môže za istých okolností zlyhať. Schopnosť\n
lokálneho systému rozlíšiť názov a adresu hostiteľa by sa mala\n

upraviť tak, aby sa hodnota plne rozlíšeného názvu hostiteľa získala pre\n
názov lokálneho systému i pre najmenej jedno z práve aktívnych sieťových\n
rozhraní.\n"
$ arguments: command name; fully resolved host name for the local system
$ explanation:
The command failed to find a match for the fully resolved name
$
of the local system within the list of currently active network
$
interfaces.
$ actions:
Consult the test of the message for the appropriate actions to
$
take in response to this message.
EMSG929 "2650-929 %1$s Zlyhanie: Súbor súkromného kľúča má konfiguračný\n
problém. Súbor súkromného kľúča, ktorý použil tento príkaz, sídli na nasledovnom\n
mieste:\n
\t Názov cesty súboru súkromného kľúča: %2$s\n
Ohľadom ďalších podrobností charakteru konfiguračného problému, vydajte príkaz\n
%1$s s možnosťou najpodrobnejšieho výstupu, ktorý je povolený. Príslušný\n
opravný zásah bude závisieť od charakteru konfiguračného\n
problému.\n
\t * Ohľadom zlyhaní prístupu užívateľov sa uistite, že tento príkaz vydáva\n
\t správny užívateľ systému.\n
\t * Ohľadom iných stavov sa uistite, že sa zadal správny názov cesty\n
\t súboru súkromného kľúča vo voľbe %3$s alebo v\n
\t konfiguračnom súbore. Ak je názov cesty súboru správny,\n
\t správca systému by sa mal rozhodnúť vygenerovať\n
\t nový pár súkromných a verejných kľúčov za použitia príkazu\n
\t ctskeygen a nahradiť záznamy pre lokálny systém v\n
\t súbore zoznamu dôveryhodných hostiteľov za použitia príkazu ctsthl.\n
\t Správcovia systému by si mali pamätať, že keď sa tieto\n
\t kľúče nanovo vygenerujú pre uzol, všetky systémy, ktoré\n
\t lokálny systém považujú za dôveryhodného hostiteľa sa musia informovať o\n
\t zmene hodnoty verejného kľúča a adekvátne sa musia aktualizovať ich zoznamy\n
\t dôveryhodných hostiteľov.\n
\t * Ak príkaz nemôže zistiť stav súboru súkromného kľúča,\n
\t súborový systém môže požadovať ďalšie manuálne preskúšanie.\n"
$ arguments: command name; path name of private key file; command option
$
to specify the private key file path name
$ explanation:
The command detected a configuration problem with the private
$
key file.
$ actions:
Consult the message text for the appropriate response actions
$
to this message.
$
EMSG928 "2650-928 %1$s Zlyhanie: Súbor verejného kľúča má konfiguračný\n
problém. Súbor verejného kľúča, ktorý použil tento príkaz, sídli na nasledovnom\n
mieste:\n
\t Názov cesty súboru verejného kľúča: %2$s\n
Ohľadom ďalších podrobností charakteru konfiguračného problému, vydajte príkaz\n
%1$s s možnosťou najpodrobnejšieho výstupu, ktorý je povolený. Príslušný\n
opravný zásah bude závisieť od charakteru konfiguračného\n
problému.\n
$ arguments: command name; path name of public key file; command option
$
to specify the public key file path name
$ explanation:
The command detected a configuration problem with the public
$
key file.
$ actions:
Consult the message text for the appropriate response actions
$
to this message.
$

