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Introdução

Este documento descreve a edição no sessmgr que vai ADVERTIR o estado devido ao número
enorme de fluxos HTTP. Esta edição é relatada no Roteadores do serviço de Cisco Aggregrated
(ASR) 5x00.

Problema

O estado de Sessmgr é ADVERTE e utilização da memória alta.

Estes log de erros são gerados no processo. Não há nenhum impacto do subscritor devido a este
log de erros. Conforme o projeto uma vez que o atendimento é rejeitado do sessmgr que está
dentro ADVIRTA o estado, as tentativas do sistema em sessmgrs diferentes e o atendimento vai
completamente.

Troubleshooting

Capture detalhes saída e verificação do apoio da mostra para as saídas do comando para
pesquisar defeitos mais.

O problema de memória é relacionado com a quantidade de fluxos que o sessmgr segura. A
correlação pode ser considerada entre o sessmgr que tem o consumo da memória alta e a
quantidade elevada de fluxos.

Para sessmgrs afetados (e para um não afetado), recolha estas saídas do comando, onde x é o
exemplo de Sessmgr.

Verifique se as regras e o grupo unoptimized de ruledefs consomem o lote da memória.

O consumo de memória o mais alto é devido a estas funções baseadas nas saídas do comando.

Você pode igualmente verificar máximo não dos fluxos simultâneos HTTP alcançados por linhas
do atendimento

Você pode concluir que há número enorme de sessões de HTTP que estão sendo atribuídas e
este poderia ser devido ao tráfego de HTTP pesado. Igualmente há quase 1044671491 Calllines,
que têm maior de 10000 fluxos HTTP de cada vez. Isto conduz ao uso da memória alta.

Solução



Você tem o CLI para limitar o número de fluxos pelo subscritor

Cisco recomendaria configurar limite-através-aplicativos do fluxo a 5000 como recomendado sob
todas as Regra-bases afetadas onde o número enorme de tráfego de HTTP pode ser visto.

Este é o procedimento para configurar o comando

Mais informação sobre este comando.

limite-através-aplicativos do fluxo

Este comando permite que você limite o número total de fluxos simultâneos por Subscriber/APN
enviado a umas regras apesar do tipo do fluxo, ou o limite flui baseado no tipo de protocolo sob a
característica do controle de sessão.

Produto:

ACS

Privilégio:

Administrador de segurança, administrador

Modo:

Sintaxe

Se configurado previamente, suprime da configuração dos limite-através-aplicativos do fluxo das
regras atuais.

limite dos limite-através-aplicativos do fluxo

Especifica o número máximo de fluxos através de todos os pedidos para as regras.

o limite deve ser um inteiro de 1 a 4000000000.

Padrão: Nenhuns limites

limite NON-TCP

Especifica o limite máximo de tipo não-TCP fluxos.

o limite deve ser um inteiro de 1 a 4000000000.

Padrão: Nenhuns limites

limite tcp

Especifica o limite máximo de fluxos de TCP.



o limite deve ser um inteiro de 1 a 4000000000.

Padrão: Nenhuns limites

Uso:

Use este comando limitar o número total de fluxos permitidos umas regras apesar do tipo do
fluxo, ou fluxos do limite baseados no protocolo? não-TCP (sem conexão) ou TCP (conexão-
orientado).

Se um subscritor tenta exceder estes limites que o sistema rejeita os pacotes de novo fluem. Este
processamento do limite deste comando tem seguintes aspectos para o UDP, o TCP, o ICMP e
os alguns dos fluxos isentados:

UDP/ICMP: O sistema espera o intervalo do fluxo antes de atualizar o contador e de removê-
lo da contagem do número de fluxos.

●

TCP: Após um fluxo de TCP termina, esperas do sistema por um curto período de tempo para
acomodar a retransmissão de qualquer pacote faltado de uma extremidade. Os fluxos de
TCP aqueles são terminados, mas são período da espera para o intervalo são isentados
ainda dentro para este processamento do limite.

●

Fluxos isentados: O sistema isenta todos os fluxos restantes especificados com o limite-para-
fluxo-tipo comando do fluxo no modo de configuração de carregamento da ação ACS
ajustado a não.

●

Exemplo:

Este comando define o número máximo de 200000 fluxos para as regras:


