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Inleiding

Dit document bespreekt input- en uitvoerwachtrijen die van de uitvoer van de opdracht van
showinterfaces op de router zijn overgenomen. Dit document beschrijft wat deze druppels
betekenen, het type problemen dat ze aangeven en hoe u de bron van deze problemen kunt
oplossen. Het geeft tips over hoe u deze problemen kunt voorkomen.

Opmerking: vallen kan vaak nuttig zijn, omdat ze de flow control mechanismes van
bovenlaagprotocollen activeren (bijvoorbeeld, druppels verminderen de grootte van het TCP
venster).



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.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Verwerking en switching

In IP-netwerken maken routers beslissingen voor het verzenden op basis van de inhoud van de
routingtabel. Wanneer een router de routingtabel doorzoekt, zoekt het de langste match voor het
bestemming IP-adres. De router doet dit op procesniveau. Daarom wordt het zoekproces in de
wachtrij geplaatst bij andere CPU-processen, waardoor de wachttijd onvoorspelbaar is en zeer
lang kan zijn. Daarom is een aantal switchmethoden op basis van exacte match-lookup
geïntroduceerd in Cisco IOS® Software.

Het belangrijkste voordeel van de exacte raadpleging is dat de wachttijd bepalend en zeer kort is.
Dit heeft aanzienlijk de tijd verkort die een router neemt om een verstuurd besluit te nemen.
Daarom kunnen routines die de zoekopdracht uitvoeren op het niveau van onderbreken worden
geïmplementeerd. Dit betekent dat de aankomst van een pakket leidt tot een onderbreking, wat
ervoor zorgt dat de CPU andere taken uitstelt en het pakket verwerkt. De nalatenschap methode
om pakketten door te sturen is om naar een beste overeenkomst in de Routing Tabel te zoeken.
Dit kan niet op het niveau van onderbreking worden uitgevoerd en moet op procesniveau worden
uitgevoerd. Om een aantal redenen, waarvan er sommige in dit document worden genoemd, kan
de langst-match-lookup-methode niet volledig worden verlaten, zodat deze twee lookup-methoden
tegelijkertijd op Cisco routers bestaan. Deze strategie is veralgemeend en wordt nu ook toegepast
op IPX en AppleTalk.

Voor meer informatie over Cisco IOS-software-switching paden, zie Performance Tuning Basics.

Stapels in invoerwachtrij

Wanneer een pakket de router ingaat, probeert de router het op interrupt niveau door te sturen.
Als een match niet gevonden kan worden in een geschikte cache-tabel, wordt het pakket in de
wachtrij van de inkomende interface geplaatst om te worden verwerkt. Sommige pakketten
worden altijd verwerkt, maar met de juiste configuratie en de stabiele netwerken moet het tempo
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van de verwerkte pakketten nooit de invoerrij bevatten. Als de invoerrij vol is, wordt het pakje
ingetrokken.

Hier wordt een voorbeelduitvoer weergegeven:

router#show interfaces ethernet 0/0

...

Input queue: 30/75/187/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Output queue :0/40 (size/max)...

In deze voorbeelduitvoer kunt u niet precies zien welke pakketten zijn gedropt. Om problemen op
te lossen moet u uitzoeken welke pakketten de invoerwachtrij bevat. In dit voorbeeld, zijn 30
pakketten in de ingangsrij van interface Ethernet0/0 wanneer de opdracht tonen interfaces
Ethernet 0/0 wordt uitgegeven. De wachtrijdiepte is 75 pakketten en er zijn 187 druppels geweest
sinds de interfacetellers voor het laatst werden gewist.

Het systeem telt invoerwachtrijen als het aantal aan de interface toegewezen pakketbuffers is
bereikt of zijn maximumdrempel bereikt. U kunt de maximale waarde in de wachtrij verhogen met
de opdracht <waarde>voor elke interface (de waarde van de wachtrij kan tussen 0 en 4096
liggen). De standaardwaarde is 75).

Opmerking: Routers met gedeeld geheugen (1600, 2500 en 4000 Series), gebruiken ook de
ingangswachtrij voor snel geschakeld verkeer. Als u ingangswachtrijen op die platforms krijgt, zorg
er dan voor dat al het verkeer de beste beschikbare switchingpad gebruikt (zie Performance
Tuning Basics). In het algemeen gebeuren er druppels in de wachtrij wanneer een pakket
procesgeschakeld is. Een processchakelaar betekent dat de router geen verkiesbare route-cache
methode, zoals snelle switching of Cisco Express Forwarding (CEF), kan gebruiken om de
verzendende beslissing te behandelen. Als er nog steeds invoerdruppels aanwezig zijn impliceert
dit dat er simpelweg te veel verkeer is. Overweeg een hardware-upgrade of probeer de
verkeersbelasting te verlagen.

Dit zijn de voorwaarden voor een uitvalteller in de rij. Ze komen gewoonlijk voor wanneer de router
bursty verkeer ontvangt en niet alle pakketten kan behandelen.

De Rx FIFO, die door de interface PHY en de interface DMA toegankelijk is, is volledig en alle
nieuwe frames die in deze conditie arriveren zullen worden gedropt (normaal gesproken
aangeduid als overflow) en de rx_overflow teller (gezien via show controller interface-id) zal
worden verhoogd. Wanneer rx_overflow teller met één verhoogd is, geeft dit aan dat de
overflow conditie één keer is voorgekomen en niet indicatief is voor het aantal gevallen
frames.

●

De Rx-ring die toegankelijk is door de interface-DMA en de interface-driver-code is vol. Alle
nieuwe frame-overdrachtsbetalingen van de DMA kunnen niet met deze voorwaarde
doorgaan, omdat er geen vrije items zijn in Rx-ring en de verzonden frames dus worden
ingetrokken (aangeduid als overloopconditie). De rx_int_drop teller (gezien via show controller
interface-id) wordt ook met één verhoogd. Opnieuw, als rx_int_drop met één verhoogd wordt
betekent dit dat er één voorkomen van een overloopconditie is, en het aantal gevallen frames
is niet bekend.

●

De wachtrijgrootte van de invoergreep kan worden verhoogd van de standaard 75 pakketten. De
pakketten van het netwerk van de opslagplaats ontvangen die wachten om naar de cliënt te
worden verzonden. Cisco raadt aan om de rijgrootte niet meer dan tien pakketten op asynchrone
interfaces te gebruiken. Voor de meeste andere interfaces mag de wachtrijlengte niet hoger zijn
dan 100. De wachtrij van de invoergreep voorkomt dat één interface de netwerkserver overspoelt
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met te veel ingangspakketten. Verdere invoerpakketten worden weggegooid als de interface te
veel invoerpakketten in het systeem heeft die openstaan.

Router(conf-if)# hold-queue length in

Voor Catalyst switches raadt Cisco aan deze aanpassing te maken op alle L3 interfaces op het
apparaat, zowel fysieke interfaces als VLAN-interfaces. L2-poorten die met de switchpoort-
opdracht zijn ingesteld, kunnen bij de standaardwaarde worden achtergelaten.

Opmerking: Nadat u deze opdracht hebt toegepast, moet u de interfacetellers verwijderen en dan
het netwerk controleren.

Waarschuwing: een toename in de wachtrij kan schadelijke gevolgen hebben voor netwerkrouting
en responstijden. Voor protocollen die SEQ/ACK-pakketten gebruiken om retourtijden te bepalen,
vergroot u de uitvoerwachtrij niet. Het laten vallen van pakketten in plaats hiervan informeert
gastheren om transmissies te vertragen om beschikbare bandbreedte aan te passen. Dit is over
het algemeen beter dan duplicaten van hetzelfde pakket binnen het netwerk, dat met grote
wachtrijen kan gebeuren.

Vervallen van probleemoplossing in invoerwachtrij

U kunt met succes problemen oplossen bij het verwijderen van de invoerwachtrij wanneer
pakketten voortdurend in de invoerwachtrij aankomen. U kunt geen problemen oplossen met een
congestie die in het verleden is opgetreden. Als meer dan één routed protocol op de interface is
ingesteld, bepaalt u eerst het protocol dat de invoerwachtrij bevat. Dit doet het snelst:

Bepaal het verdachte protocol. Controleer het CPU-gebruik in processen <protocol> bij
ingangen. Om dit te doen, voer de show processen cpu exec opdracht uit. Als Cisco IOS-
softwarerelease 12.1 of hoger momenteel op de router draait, kunt u de uitvoer van het
opdracht CPU-processen verkorten via de uitvoermodificatoren:
router#show processes CPU | i ^PID|Input

 PID  Runtime(ms)  Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process

  10        8503      1713   4963   0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Input

  24       69864     11429   6112   0.08%  0.11%  0.10%   0 Net Input

  28       55099      8942   6161  26.20% 20.07% 19.26%   0 IP Input

  37           4         2   2000   0.00%  0.00%  0.00%   0 SSCOP Input

  40           8         2   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 ILMI Input

  49           8         1   8000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Probe Input

  50       28209      4637   6083   0.00%  0.03%  0.04%   0 RARP Input

  59           8         2   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 SPX Input

  61           8         2   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Tag Input

  68       20803      3392   6132   0.00%  0.03%  0.00%   0 IPX Input

 104           4         1   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 IPXWAN Input

 107           8         1   8000   0.00%  0.00%  0.00%   0 AT Input

Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke invoerprocessen en typen pakketten die de
invoerwachtrij kunnen vormen:Andere invoerprocessen vormen waarschijnlijk geen input in
de wachtrij.

1.

Zoek uit of de pakketten die de ingangsrij vormen voor de router bestemd zijn of door de
router worden doorgestuurd. Start de show interfaces [type number] switching opdracht
vanuit exec mode.Opmerking: de show interfaces [type number] switching opdracht is
verborgen en verschijnt niet als u "?" gebruikt of TAB toetsen op de opdrachtregel interface.
Typ de volledige opdracht op de router. Deze opdracht is niet gedocumenteerd in de

2.



opdracht Referentiegids
router#show interfaces ethernet 0/0 switching

Ethernet0/0

    ...

    Protocol          Path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

    ...

     IP            Process      12142    2211929         35       5169

              Cache misses      10212

    ...

Controleer of het aantal ontvangen verwerkte pakketten wordt gevolgd door een hoog aantal
cachefouten. Als dit zo is, wijst dit erop dat de pakketten, die de ingangsrij bevatten, door de
router worden doorgestuurd. Anders, zijn deze pakketten bestemd voor de router.
Als de pakketten voor de router bestemd zijn, kom uit welk hoger protocol de ingangsrij
omvat. Gebruik hiervoor een van deze opdrachten van het show traffic exec:ip-verkeer
tonenipx-verkeer tonenAppleTalk-verkeer tonenN.B.: Deze opdrachten zijn alleen van
toepassing als u een van de in tabel 1 genoemde invoerprocessen vermoedt.

3.

Probeer meer informatie te krijgen over de pakketten die de ingangswachtrij bevatten. U
dient de ontvangen pakketten dan ook te reinigen. De vorige stappen wijzen op de debug-
opdrachten die u moet inschakelen.N.B.: U kunt deze direct uitvoeren, zelfs als u de vorige
stappen niet uitvoert. Echter, wanneer je debug wordt een aantal berichten gegenereerd en
ze kunnen moeilijk te lezen zijn. Wanneer u alle vorige stappen volgt, krijgt u een indicatie
van wat u in de debug-uitvoer wilt zoeken.Waarschuwing: bug met uiterste voorzichtigheid.
Anders kan het CPU-gebruik aanzienlijk toenemen. Schakel de functie niet meer dan 5 tot 10
seconden in. Voor meer informatie over het gebruik van de debug opdrachten, raadpleegt u
Opdrachten gebruiken. Mocht nooit console-logbestanden, terminallogbestanden en
logbestanden op een syslig-server uitschakelen. Schakel de bufferlogbestanden in en
vergroot de grootte van de logbuffer. Een goede waarde voor de grootte van de
houtkapbuffer zou 128000 bytes zijn. Gebruik deze opdrachten:geen loggen
<host>houtverwerking gebufferd 128000De output moet voldoende zijn om de bron van het
probleem te vinden. U kunt de debug-uitvoer controleren met de opdracht logboek tonen
nadat u de debug-sessie hebt voltooid. Tabel 2 toont de opdrachten debug die moeten
worden uitgevoerd op basis van het type pakketten dat de invoerwachtrij bevat:Raadpleeg
voor meer informatie de Cisco IOS debug Opdrachtreferentie.U kunt ook de opdracht
Invoerinterface-interface [interfacetype] [interfacenummer] voor informatie gebruiken over de
typen die pakketten in de ingangsrij bevatten.Opmerking: dit is alleen handig als er veel
pakketten in de invoerwachtrij staan.
Router#show buffers input-interface serial 0/0

 Buffer information for Small buffer at 0x612EAF3C

   data_area 0x7896E84, refcount 1, next 0x0, flags 0x0

   linktype 7 (IP), enctype 0 (None), encsize 46, rxtype 0

   if_input 0x6159D340 (FastEthernet3/2), if_output 0x0 (None)

   inputtime 0x0, outputtime 0x0, oqnumber 65535

   datagramstart 0x7896ED8, datagramsize 728, maximum size 65436

   mac_start 0x7896ED8, addr_start 0x7896ED8, info_start 0x0

   network_start 0x7896ED8, transport_start 0x0

   source: 212.176.72.138, destination: 212.111.64.174, id: 0xAAB8,

   ttl: 118, prot: 1

 Buffer information for Small buffer at 0x612EB1D8

   data_area 0x78A6E64, refcount 1, next 0x0, flags 0x0

   linktype 7 (IP), enctype 0 (None), encsize 46, rxtype 0

   if_input 0x6159D340 (FastEthernet3/2), if_output 0x0 (None)

   inputtime 0x0, outputtime 0x0, oqnumber 65535

   datagramstart 0x78A6EB8, datagramsize 728, maximum size 65436

4.
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   mac_start 0x78A6EB8, addr_start 0x78A6EB8, info_start 0x0

   network_start 0x78A6EB8, transport_start 0x0

   source: 212.176.72.138, destination: 212.111.64.174, id: 0xA5B8,

   ttl: 118, prot: 1

Meestal is één soort pakje in grote hoeveelheden aanwezig. Hier zijn bijvoorbeeld meerdere
ICMP-pakketten (Internet Control Message Protocol) (IP protocol 1).Als het probleem een
incorrecte routerconfiguratie is (bijvoorbeeld, worden zowel snelle switching- als Cisco
expresverzenden (CEF) uitgeschakeld), is er waarschijnlijk geen bijzonder patroon in de
debugs, of in de uitvoer van de show buffers input-interface opdracht.
Wanneer u het type pakketten hebt bepaald dat de ingangsrij vormt, is de volgende stap om
te controleren of u deze congestie kunt voorkomen.Er zijn verschillende redenen waarom
pakketten moeten worden verwerkt:Onjuiste routerconfiguratie-switchingpaden die op het
niveau van onderbreken werken worden op relevante interfaces uitgeschakeld.Om te
controleren welke switching paden op een interface worden geconfigureerd, voert u de
opdracht protocol> interface [type nummer] in.Om legacy fast switching mogelijk te maken,
moet u het op uitvoerinterfaces configureren.Configureer de netflow-switching op de
ingangsinterfaces.Om Cisco express expediteur (CEF) in staat te stellen, moet u CEF
mondiaal (op de gehele router) en lokaal (op de inkomende interface) inschakelen.Zie Cisco
IOS-switchingservices Configuration.Lokale bestemming-pakketten zijn bestemd voor de
router.In stabiele netwerken, moet het aantal routingupdates niet excessief zijn. In onstabiele
netwerken kunnen frequente updates van grote routingtabellen de invoerwachtrij
vormen.Controleer of excessief verkeer naar de router zelf wordt gericht (bijvoorbeeld Simple
Network Management Protocol (SNMP), telnet, Trial File Transfer Protocol (TFTP) en ping).
Ontkoppel de pakketten voor het relevante protocol om de bron van deze pakketten te
identificeren. Vermijd de bron wanneer u de bron vindt.Het betrouwbare Open System
Interconnect (OSI) laag 2 protocol wordt gebruikt voor transport-Packets die door seriële
interfaces met X.25 insluiting gaan, moeten worden verwerkt omdat in de X.25 protocolreeks,
stroomcontrole op de tweede OSI-laag wordt uitgevoerd.Softwarecompressie: als het pakket
binnenkomt of doorgestuurd moet worden door een interface waarop de softwarecompressie
is ingesteld, moet het pakket worden verwerkt.Andere functies worden niet ondersteund op
niveau van onderbreking-Dit is sterk afhankelijk van de Cisco IOS-softwarerelease die op de
router draait. Controleer de releaseopmerkingen om te zien welke functies op interrumniveau
worden ondersteund. In eerdere Cisco IOS-softwarereleases moesten bijvoorbeeld multilink-
PPP-pakketten worden verwerkt. In hogere Cisco IOS-softwarereleases kunnen zij snel
worden geschakeld of zelfs CEF-switched zijn. Functies zoals encryptie, lokale transport
(LAT) vertaling, en datalink Switching plus (DLSW+) zijn nog niet snel geschakeld.Overmatig
verkeer door de router, waar elke pakketheader opzettelijk verschillende informatie bevat -
Op basis van het geconfigureerde switchpad, worden de eerste pakketten naar een
bestemming, of in een stroom, altijd verwerkt. Dit komt omdat er geen items in het cache zijn
die overeenkomen met deze waarden. Als een apparaat pakketten met een extreem hoog
tempo verstuurt en er geen overeenkomende hoeveelheid in het cache is, kunnen deze
pakketten de invoerwachtrij vormen.De bron van deze pakketten wordt onthuld na de debug
sessie. Als het bronadres altijd anders is, moet u problemen oplossen bij het upstream
apparaat, van waaruit het pakket ontvangen is. Als de interface op de router is aangesloten
op een uitzendmedium, kunt u het adres Media Access Control (MAC) van de bron of het
upstream-apparaat bepalen:Configureer de MAC-accounting in de interface met de opdracht
voor het configureren van IP-accounting mac-adres van de invoerinterface. Geef daarna de
show interfaces mac-accounting exec opdracht uit. Deze opdracht onthult het MAC-adres dat

5.
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de pakketten in een excessief tempo heeft verzonden.

Stapels uitvoerwachtrij

Uitvoerdruppels worden veroorzaakt door een verstopte interface. De verkeerssnelheid op de
uitgaande interface kan bijvoorbeeld niet alle pakketten accepteren die moeten worden
verzonden. De uiteindelijke oplossing voor dit probleem is het verhogen van de lijnsnelheid. Er zijn
echter manieren om output druppels te voorkomen, te verminderen of te controleren als u de
lijnsnelheid niet wilt verhogen. U kunt een daling van de uitvoer alleen voorkomen als de daling
van de uitvoer een gevolg is van korte gegevensuitbarstingen. Als de afvoerdruppels worden
veroorzaakt door een constante snelle stroom, kunt u de druppels niet voorkomen. Maar je kunt ze
wel controleren.

Wanneer pakketten worden verwerkt, worden ze naar de uitvoerwachtrij van de uitgaande
interface verzonden. Geef de show interfaces exec opdracht uit om de grootte van de rij, het
huidige aantal pakketten in de rij en het aantal druppels te bekijken. Gebaseerd op het type
interface en het type wachtrij dat is ingesteld, wordt het aantal uitloopwachtrijen niet expliciet
weergegeven, omdat het uitvoerdruppelteller de uitvoerdruppels afzonderlijk op het
verwerkingsniveau en op het niveau van onderbreken samenvat:

router#show interfaces serial 0/0

  ...

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

  Queueing strategy: weighted fair

  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

  ...

router#show interfaces serial 0/0

...

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

...

Het duurt echter langer om een pakket te verwerken dan om het pakket uit de uitvoerwachtrij naar
de bedrading te verzenden. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat uitloopwachtrijen (druppels op
verwerkingsniveau) zonder druppels op onderbroken niveau kunnen plaatsvinden. Uitvoer in de rij
vallen alleen voor als de interface al op niveau van onderbreking is geblokkeerd, zodat pakketten
niet uit de uitvoerwachtrij kunnen worden getrokken voordat de wachtrij vol wordt. Daarom gebeurt
er altijd een daling van de uitvoer op verwerkingsniveau (druppels in de wachtrij) en een daling
van de uitvoer op niveau van onderbreking tegelijk, en is er vrijwel geen onderscheid tussen deze
twee tellers nodig.

Opmerking:  Er is echter één uitzondering. Als de uitvoerwachtrij voortdurend vol is en er geen
pakketten uit de interface worden verzonden, moet u op de interface controleren of er een
hardwarestoring optreedt.

Stapels voor probleemoplossing bij de wachtrij

U kunt een daling van de uitvoercapaciteit realiseren of zelfs voorkomen door de configuratie van
deze functies aan te passen:

Dubbele modus - Als de interface in halfduplexmodus werkt, moet u de modus (indien●



mogelijk) configureren om in full-duplex te werken.
Layer 2 raammechanisme - Als x.25 insluiting op de interface is ingesteld, vergroot u de x.25-
venstergrootte. Zie Standaardvenstergrootte instellen voor meer informatie.

●

Gedistribueerde switching: op Cisco 7500 routers, indien VIP-kaarten (veelzijdig
interfaceprotocol) in het chassis zijn geïnstalleerd, maken gedistribueerde switching mogelijk.
Wanneer u dit doet, buffert de inkomende VIP tot 1 seconde van verkeer voor de interface als
de uitgaande interface wordt geblokkeerd. Dit heet rx-side buffering.

●

Opmerking: Vergroot de wachtrij nooit in een poging uitvoerdruppels te voorkomen. Als pakketten
te lang in de uitvoerrij blijven, kunnen TCP-timers verlopen en terugzending geactiveerd. Packet
met terugzending bevatten alleen de uitgaande interface nog meer.

Als er nog uitvoerdruppels plaatsvinden nadat u de configuratie van de router zoals aanbevolen
heeft aangepast, betekent dit dat u geen uitvoerdruppels kunt voorkomen of verlagen. Maar je
kunt ze wel controleren, en dat kan net zo effectief zijn als preventie. Er zijn twee benaderingen
voor een druppel in de output:

Congestiebeheer●

congestievermijding●

Beide benaderingen zijn gebaseerd op verkeersclassificatie, en je kunt ze parallel gebruiken.

Congestiebeheer zorgt er met de juiste configuratie voor dat belangrijke pakketten altijd worden
verzonden, terwijl minder belangrijke pakketten worden gedropt wanneer de link wordt
geblokkeerd. Congestiebeheer omvat de werking van systemen voor de wachtrijen, zoals:

Prioritaire wachtrij●

Op klasse gebaseerde weging van de billijkheid in de wachtrij●

De congestievermijding is gebaseerd op opzettelijke pakketdruppels. De venstergrootte in TCP-
verbindingen is afhankelijk van de rondreis. Daarom vertragen deze opzettelijke druppels de
snelheid waarmee het bronapparaat pakketten verstuurt. Congestievermijding maakt gebruik van
gewogen willekeurige vroegtijdige detectie.

Als er nog steeds ongewenste uitloop optreedt nadat u deze mechanismen hebt
geïmplementeerd, moet u de lijnsnelheid verhogen.

Opdrachten voor meer informatie

Hier zijn een aantal opdrachten die meer informatie geven over wachtrijen:

interfaces switching tonen●

interfacestatus tonen●

IP-boekhoudkundig hoofdadres●

interfacekaart weergeven●

Als u de uitvoer van een opdracht showinterfaces van uw Cisco-apparaat hebt, kunt u Cisco CLI
Analyzer gebruiken om mogelijke problemen en problemen en oplossingen weer te geven. Om
Cisco CLI Analyzer te gebruiken, moet u een geregistreerde klant zijn, inloggen zijn en JavaScript
hebben ingeschakeld.

interfaces switching tonen

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/wan/configuration/guide/wcdx25.html#1001642
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Beschrijving

Deze opdracht toont het aantal pakketten die op een interface worden verzonden en ontvangen,
op basis van het switchpad geclassificeerd. Dit is een verborgen opdracht.

Notatie

show interfaces [type number] switching

Uitvoer van monster

Ethernet0/0

               Throttle count          0

             Drops         RP          0      SP  0

       SPD Flushes       Fast          0     SSE  0

       SPD Aggress       Fast          0

      SPD Priority     Inputs         86   Drops  0

          Protocol       Path    Pkts In   Chars In   Pkts Out   Chars Out

             Other    Process         75       6728         79        4740

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

                IP    Process        142      11929         35        5169

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

         AppleTalk    Process          0          0         25        1635

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

           DEC MOP    Process          0          0          2         154

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

               ARP    Process         56       3580         13         780

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

               CDP    Process         90      26906         27        8900

                 Cache misses          0

                         Fast          0          0          0           0

                    Auton/SSE          0          0          0           0

Veld Definitie
<protocol>
PROCES

Aantal verwerkte pakketten. Dit omvat pakketten die voor de router bestemd zijn, en
pakketten waarvoor er geen ingang in de geëigende slagcachetabel is.

Gebiedsfouten Pakketten die door procesniveau worden doorgestuurd (waarvoor geen ingang in snelle
schakelcache is).

Snel Pakketten doorgestuurd op interV niveau.

interfacestatus tonen

Beschrijving



Deze opdracht is gelijk aan de opdracht voor tonen interfaces, die verandert in de opdracht, en
geeft informatie over het aantal pakketten dat procesgeschakeld, snel-geschakeld (een of ander
snel switchpad) en gedistribueerd-switched (voor VIP-kabelplatforms) is. Dit is een verborgen
opdracht.

Notatie

show interfaces [type number] stats

Uitvoer van monster

Router#show interfaces stats

FastEthernet8/0/0

          Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

               Processor         64      38646        323      32790

             Route cache     477985  611343050      14815   18948150

       Distributed cache          0          0       3564    4558356

                   Total     478049  611381696      18702   23539296

Serial12/0/0

          Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

               Processor         37       3783         36       2299

             Route cache      14815   18800000      45118   59862772

       Distributed cache       3450    4378520          0          0

                   Total      18302   23182303      45154   59865071

Interface Serial12/0/1 is disabled

...

IP-boekhoudkundig hoofdadres

Beschrijving

Dit is een interface configuratie opdracht. Het rekenschap voor de ontvangen of verzonden
pakketten, geclassificeerd op basis van het bron- of doeladres van MAC.

Notatie

ip accounting mac-adres {input|output}

interfacekaart weergeven

Beschrijving

Dit is een exec opdracht. Het toont het aantal verzonden en ontvangen geclassificeerde pakketten
op het van bestemming en bron adres van MAC.

Notatie

interfaces [typenummer]-mac-accounting tonen

Uitvoer van monster



router#show interfaces ethernet 0/0 mac-accounting

Ethernet0/0

  Input(494 free)

    0000.0c5d.92f9(58 ):  1 packets, 106 bytes, last: 4038ms ago

    0004.c059.c060(61 ):  0 packets, 0 bytes, last: 2493135ms ago

    00b0.64bc.4860(64 ):  1 packets, 106 bytes, last: 20165ms ago

    0090.f2c9.cc00(103):  12 packets, 720 bytes, last: 3117ms ago

                  Total:  14 packets, 932 bytes

  Output (511 free)

    0090.f2c9.cc00(103):  8 packets, 504 bytes, last: 4311ms ago

                  Total:  8 packets, 504 bytes

Gerelateerde informatie

Toetsing van prestaties●

Overflow in invoerwachtrij op een interface●

Overflow in uitvoerwachtrij op een interface●

Stapels voor probleemoplossing in de Cisco 12000 Series Internet-router●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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