
Packet liet vallen teller in de uitvoer van de
showinterface 
  

Inhoud

Inleiding
Ik zie de pakkettellers in de opdrachtoutput van de show van interface toenemen. Hoe kan ik
problemen oplossen wat deze teller veroorzaakt aan toename?
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document geeft aan waarom de pakketten die in de opdrachtoutput van de show op een teller
zijn gezet, zijn toegenomen.

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

Q. Ik zie de pakketteller in de opdrachtoutput van de show van de interface
toenemen. Hoe kan ik problemen oplossen wat deze teller veroorzaakt aan
toename?

A. De pakketjes die tegen de teller in de opdrachtoutput van de show interface zijn gevallen, van
het adaptieve security applicatie (ASA) representeren alle geworpen pakketten op de interface.
Deze teller bevat alle security gerelateerde pakketdruppels. Verwacht wordt dat deze teller altijd
zal toenemen op een productie-ASA. Nogmaals, het is normaal en verwacht dat het pakje op een
regelmatige basis viel te stijgen.

ciscoasa(config)# show interface ethernet 0/0

Interface Ethernet0/0 "outside", is up, line protocol is up

  Hardware is i82546GB rev03, BW 100 Mbps, DLY 100 usec

    Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(100 Mbps)

    Input flow control is unsupported, output flow control is off

    MAC address 001b.d454.c092, MTU 1500

    IP address 10.36.109.93, subnet mask 255.255.0.0

    23990802 packets input, 1619288894 bytes, 0 no buffer

    Received 22034675 broadcasts, 0 runts, 0 giants

    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

    0 pause input, 0 resume input

    58006 L2 decode drops

    912400 packets output, 58393600 bytes, 0 underruns

    0 pause output, 0 resume output

    0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets

    0 late collisions, 0 deferred

    40 input reset drops, 0 output reset drops, 0 tx hangs

    input queue (blocks free curr/low): hardware (255/241)

    output queue (blocks free curr/low): hardware (255/253)
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  Traffic Statistics for "outside":

    23932752 packets input, 1184782039 bytes

    912408 packets output, 25547424 bytes

    1785822 packets dropped

      1 minute input rate 8 pkts/sec,  429 bytes/sec

      1 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

      1 minute drop rate, 0 pkts/sec

      5 minute input rate 8 pkts/sec,  395 bytes/sec

      5 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

      5 minute drop rate, 0 pkts/sec

ciscoasa(config)#

U kunt de opdracht SIP-druppels weergeven gebruiken om specifiekere redenen voor deze
pakketdalingen te zien. Verwar de pakketjes niet in de teller van de interfacefout. Alle input- of
uitvoerfouten zijn het resultaat van geworpen pakketten vanwege gebruik.
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