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Introduction

Este documento fornece explicações dos erros da configuração de serviço encontrados durante a
inicialização inicial do hardware ao executar o software do Cisco IOS®.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

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.All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Problema:Mensagens de erro de configuração de serviço
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Ocasionalmente, durante a inicialização do hardware da Cisco através do software Cisco IOS,
mensagens de erro semelhantes a estas são exibidas:

%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Socket error)●

%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (erro do soquete)●

%Erro ao abrir tftp://255.255.255.255/3620-confg (erro de soquete)●

%Erro ao abrir tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Erro de soquete)●

Essas mensagens de erro estão relacionadas à opção de configuração de serviço padrão
integrada ao software Cisco IOS, que tenta acessar os arquivos de configuração de serviço de um
servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) da rede.

Solução

Para desabilitar esse recurso, execute o comando global no service config.

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Essas mensagens de erro não aparecem mais na próxima inicialização do roteador.

Informações Relacionadas
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