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Deze handleiding biedt een systematische benadering van het identificeren en verhelpen van
problemen die kunnen ontstaan doordat u uw WAAS-systeem over een bepaalde periode
gebruikt. Deze handleiding is niet bedoeld om de best practices voor configuratie te vervangen of
om een alomvattende gids te zijn voor elke toepassing. Het is eerder een poging om u de kennis
en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om de meest voorkomende problemen te corrigeren
die u kunt tegenkomen.
 
Deze handleiding is van toepassing op WAAS versie 4.1.3 en latere releases.
  
 
publiek
 
Dit artikel is bedoeld voor getrainde netwerkbeheerders die ervaring hebben met de configuratie
en het onderhoud van het WAAS-systeem.
  
Organisatie
 
Dit artikel bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
 
De WAAS-architectuur en traffic flow begrijpen
 
Voorlopige WAAS-probleemoplossing
 
Optimalisatie voor probleemoplossing
 
Toepassingsversnelling voor probleemoplossing
 
Problemen oplossen door CIFS AO
 
Problemen oplossen bij HTTP-AO
 
Probleemoplossing voor het EPM AO
 
Probleemoplossing voor MAPI-AO
 
Probleemoplossing voor NFS-AO
 
Probleemoplossing voor SSL AO
 
Video AO oplossen
 
Probleemoplossing voor Generic AO

understanding_the_waas_architecture_and_traffic_flow.html
preliminary_waas_troubleshooting.html
troubleshooting_optimization.html
troubleshooting_application_acceleration.html
troubleshooting_the_cifs_ao.html
troubleshooting_the_http_ao.html
troubleshooting_the_epm_ao.html
troubleshooting_the_mapi_ao.html
troubleshooting_the_nfs_ao.html
troubleshooting_the_ssl_ao.html
troubleshooting_the_video_ao.html
troubleshooting_the_generic_ao.html
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Voorwaarden voor probleemoplossing
 
WCCP-probleemoplossing
 
App voor probleemoplossing
 
Problemen oplossen bij problemen met schijf en hardware
 
Probleemoplossing voor seriële inline clusters
 
Problemen oplossen vWAAS
 
Probleemoplossing voor WAAS Express
 
NAM-integratie voor probleemoplossing
  
Verwante documentatie
 

Releaseopmerkingen van Cisco Wide Area Application Services
Cisco Quick Configuration voor Wide Area Application Services
Cisco-configuratiegids voor Wide Area Application Services
Cisco WAAS Installatie- en configuratiegids voor Wide Area Application Services
Cisco Opdracht voor Wide Area Application Services
Cisco-upgrade voor Wide Area Application Services
Cisco API voor boekingen met Wide Area Application Services
Cisco Wide Area Application Services Monitoring
De afdrukhulpprogramma's gebruiken voor probleemoplossing en installatieproblemen van
het programma Samba-stuurprogramma
Cisco WAAS-installatie- en configuratiegids voor Windows op een virtuele blade
Cisco WAAS-installatie- en configuratiegids voor LAN’s op een virtuele blade
Cisco WAAS on Service modules voor Cisco access routers
Cisco SRE-servicemodule voor configuratie en installatie-handleiding
Cisco WAAS-netwerkmodules configureren voor Cisco access routers
 

troubleshooting_overload_conditions.html
troubleshooting_wccp.html
troubleshooting_appnav.html
troubleshooting_disk_and_hardware_problems.html
troubleshooting_serial_inline_clusters.html
troubleshooting_vwaas.html
troubleshooting_waas_express.html
troubleshooting_nam_integration.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_programming_reference_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/print_utility/troubleshooting/guide/PrntUtil.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/print_utility/troubleshooting/guide/PrntUtil.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v411/wow/guide/wowguide.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v413/aow/guide/acnsvbguide.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6870/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/software/feature/guide/ism-sm-sre.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v403/module/configuration/guide/wsnmecfg.html
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