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Introduction

Este documento discute o estouro da fila de entrada em uma interface.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

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

Excesso de fila de entrada

Cada interface possui uma fila de entrada na qual os pacotes de entrada são colocados para
aguardar o processamento pelo Routing Processor (RP). Frequentemente, a taxa de pacotes de
entrada colocados na fila de entrada excede a taxa na qual o RP pode processar os pacotes.

Cada fila de entrada tem um tamanho que indica o número máximo de pacotes que podem ser
colocados na fila. Quando a fila de entrada estiver cheia (o número máximo de pacotes está na
fila), a interface descartará pacotes de entrada adicionais.

A interface entra em um modo de limitação no qual os pacotes de entrada não são aceitos. O
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período de limitação permite que o RP processe o backlog de pacotes na fila de entrada. O
cenário de estouro da fila de entrada ocorre com mais frequência quando uma interface de
velocidade mais alta alimenta pacotes para uma interface de velocidade mais baixa. Este é um
exemplo:

packetsIn—> 1,5Mb —> Router —> 9,6Kb —>packetsOut

Observação: essa situação pode se tornar mais problemática quando você usa a Cisco Systems
Network Architecture (SNA) por causa do CIP (Channel Interface Processor) de alta velocidade
em relação às velocidades mais baixas das outras interfaces.

Esta saída do comando show interface interface-identifier mostra os níveis atuais de fila de saída
e o número de pacotes de saída descartados:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

  Hardware is cxBus IBM Channel

  MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

  Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

  Virtual interface

  Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

  Last clearing of "show interface" counters never

  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

     101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

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

     210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

O identificador de interface show interface fornece estas informações:

O contador x/y da fila de entrada mostra o número atual de pacotes na fila de entrada x e o
tamanho atual da fila de entrada y.

●

O contador de descartes indica o número de pacotes de entrada descartados.●

Se o número atual de pacotes na fila de entrada for consistentemente igual ou superior a 80
por cento do tamanho atual da fila de entrada, o tamanho da fila de entrada pode exigir ajuste
para acomodar a taxa de pacotes de entrada.

●

Mesmo que o número atual de pacotes na fila de entrada nunca pareça se aproximar do
tamanho da fila de entrada, as rajadas de pacotes ainda podem estar sobrecarregando a fila.

●

Se o contador de descarte aumentar em uma taxa alta, o tamanho da fila de entrada pode
exigir ajuste para acomodar as intermitências.

●

Observação: você pode ajustar o tamanho da fila de entrada usando o comando de configuração
de interface hold-queue, como mostrado neste exemplo.

      interface channel 4/2

      hold-queue 125 in
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