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Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die vereist zijn om deze foutmelding te verhelpen als deze
wordt gezien wanneer u de configuratie op een adaptieve security applicatie (ASA) probeert op te
slaan:

ASA# write memory

Building configuration...

[ERROR] write mem

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config

(Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

ASA#

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van



   

elke opdracht begrijpen.

Problemen oplossen

Wanneer u de opdracht schrijfgeheugen op de ASA invoert of op Opslaan in de Adaptieve
Security Devices Manager klikt, probeert de firewall de configuratie van geheugen in permanente
opslag te schrijven (compacte flitser of anderszins). Als dit proces niet is voltooid, wordt er
mogelijk een foutbericht weergegeven. In dit voorbeeld is de fout die je ziet:

[ERROR] write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)

Error executing command

[FAILED]

Om deze fout op te lossen, stelt u deze knoppen in en probeert u de configuratie in de firewall
opnieuw op te slaan:

diskbestand debug●

diskfilmsysteem●

diskbestandsbreedtes reinigen●

Kijk door de debugs die worden weergegeven voor om het even welke indicatoren van een
specifiek probleem. De fout "Configuration line too long" in het vorige voorbeeld was bijvoorbeeld
het gevolg van een inlogbanner-configuratie. De media lieten dit bericht zien:

ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:

ASA# banner value groupPolicy_VPN attributes

Door de grootte van de spandoek te verminderen, is de fout verdwenen en is de configuratie
succesvol opgeslagen.
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