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Cisco WAAS-handleiding voor
probleemoplossing voor release 4.1.3 en hoger 
Hoofdstuk: Toepassingsversnelling voor probleemoplossing
 
Dit artikel beschrijft een algemene methodologie voor het opsporen en verhelpen van problemen
voor alle toepassingsversnellers.
 

WAAS biedt verschillende applicatie-versnellers (ook bekend als AO’s) die verschillende TCP-
protocollen zoals CIFS, HTTP, NFS, EPM, MAPI, SSL en live streaming video (RTSP) versnellen.
Deze applicatie-versnellers versnellen geen specifieke toepassingen, maar versnellen wel elke
toepassing die gebruik maakt van het gespecificeerde protocol.
 
Dit artikel beschrijft een algemene methodologie voor het opsporen en verhelpen van fouten voor
alle AO's.
  
Algemene methodologie voor probleemoplossing voor AO’s
 
De volgende algemene methodologie voor het opsporen en verhelpen van fouten is van
toepassing op alle AO's:
 

Controleer de configuratie en operationele toestand van de AO.
Controleer de configuratie van het verkeersbeleid van de toepassing voor de AO.
Controleer de mondiale en AO-specifieke statistieken.
Controleer dat de verbindingen door de AO worden verwerkt/geoptimaliseerd.
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Debug en traceer verbinding-specifieke AO statistieken.
 

Om de configuratie en de operationele status van alle AO's te controleren, gebruikt u de
opdrachten showversneller en show licentieverkeer zoals in afbeelding 1.
 

Afbeelding 1. Controleer alle versnellingsstatus

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het opsporen en verhelpen van problemen bij
afzonderlijke AO's:
 

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
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