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Guia de Troubleshooting de Cisco WAAS para a
liberação 4.1.3 e mais atrasado 
Capítulo: Pesquisando defeitos WAAS expresso
 
Este artigo descreve como pesquisar defeitos a operação expressa WAAS.
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WAAS expresso é funcionalidade WAAS construída nos IO que são executado em um dispositivo



tal como um roteador. O gerente central WAAS pode controlar um dispositivo expresso WAAS
junto com outros dispositivos WAAS na rede WAAS. Este artigo descreve como pesquisar
defeitos a operação de dispositivo expressa WAAS.
 

Nota: O apoio central expresso do gerente WAAS foi introduzido na versão 4.3.1 WAAS. Esta
seção não é aplicável a umas versões mais adiantadas WAAS.
  
Verificando WAAS expresse a versão da imagem
 
Para verificar o WAAS expresse o uso da versão da imagem o comando status dos waas da
mostra no roteador expresso WAAS. Para ver o WAAS expresse a versão da imagem do gerente
central WAAS, escolhem meu MACILENTO > controlam dispositivos.
 
 
waas-express# show waas status 

 

IOS Version: 15.1(20101018:232707)       <----- IOS version

WAAS Express Version: 1.1.0              <----- WAAS Express version

. . .
  
Verificando WAAS expresse a licença
 
A licença expressa WAAS vem em duas variedades: licença de avaliação (válida por 12 anos) e
licença permanente. Use o comando status dos waas da mostra no dispositivo expresso WAAS
indicar a informação de licença.
 
 
waas-express# show waas status 

 

IOS Version: 15.1(20101018:232707)

WAAS Express Version: 1.1.0

. . .

 

WAAS Feature License

License Type:                           Evaluation          <----- Indicates an evaluation

license

Evaluation total period:                625 weeks 0  day

Evaluation period left:                 622 weeks 6  days
  
Verificando interfaces ativada WAAS
 
Use o comando status dos waas da mostra no dispositivo expresso WAAS alistar o grupo de
relações em que WAAS é permitido. Este comando igualmente indica o tipo da otimização
apoiado pelo dispositivo. Alguns dos modelos do roteador expressos WAAS não apoiam DRE.
 
 
waas-express# show waas status 

 

IOS Version: 15.1(20101018:232707)

WAAS Express Version: 1.1.0

WAAS Enabled Interface        Policy Map

GigabitEthernet0/1            waas_global        <----- Interfaces on which optimization is

enabled

GigabitEthernet0/2            waas_global

Virtual-TokenRing1            waas_global



Virtual-TokenRing2            waas_global

GigabitEthernet0/0            waas_global

Virtual-TokenRing10           waas_global

WAAS Feature License

License Type:                           Evaluation

Evaluation total period:                625 weeks 0  day

Evaluation period left:                 622 weeks 6  days

DRE Status                        : Enabled                    <----- Indicates DRE is supported

LZ Status                         : Enabled + Entropy

Maximum Flows                     : 50                         <----- Number of optimized

connections supported

Total Active connections          : 0                          <----- Total number of

connections active

Total optimized connections       : 0                          <----- Total number of optimized

connections
 

Nota: WAAS deve ser permitido em interfaces WAN somente. Se as conexões, para ser
aperfeiçoado, são distribuídas sobre relações do WAN múltipla, a seguir, WAAS deve ser
aplicado em todas aquelas interfaces WAN.
 

Nota: Se WAAS é permitido em um lógico ou interface virtual que não precisa de ser executada
na interface física correspondente.
  
Verificando conexões aperfeiçoadas WAAS
 
No WAAS expresse o dispositivo, usam o comando connection dos waas da mostra alistar o
grupo de conexões aperfeiçoadas. Passagem-através das conexões não seja incluído.
 
 
waas-express#  show waas  status 

ConnID     Source IP:Port         Dest IP:Port           PeerID            Accel

1999       64.103.255.217 :59211  192.168.4.2    :1742   0021.5e57.a768    TLD     <----- TFO,

LZ and DRE are applied

1910       64.103.255.217 :56860  192.168.4.2    :61693  0021.5e57.a768    TLD

1865       64.103.255.217 :59206  192.168.4.2    :23253  0021.5e57.a768    TLD
 
Para ver a informação similar do gerente central, escolha o dispositivo expresso WAAS, a seguir
escolha o monitor > as estatísticas da otimização > das conexões para ver a tabela de sumário
das conexões.
 

Figura 1. tabela de sumário das conexões

 
Verificando dados aperfeiçoados WAAS
 



No WAAS expresse o dispositivo, usam o comando application das estatísticas dos waas da
mostra alistar os dados aperfeiçoados classificados em cada aplicativo. O dispositivo expresso
WAAS não mostra passagem-através dos dados. Estes dados são usados para gerar as cartas
relativas TCP no gerente da central WAAS.
 
 
waas-express# show waas statistics application 

 

Number of applications :        1

Application:     waas-default

TCP Data Volumes

Connection Type     Inbound                             Outbound

Opt TCP Plus        53001765483                         41674120

Orig TCP Plus       0                                87948683030

Opt TCP Only        1165                                     863

Orig TCP Only       60                                         0

Internal Client     0                                          0

Internal Server     0                                          0

 

TCP Connection Counts

Connection Type     Active               Completed

Opt TCP Plus        50                         126

Opt TCP Only        0                           71

Internal Client     0                            0

Internal Server     0                            0

 

Pass Through Connection Counts

Connection Type     Completed

PT Asymmetric       0

PT Capabilities     0

PT Intermediate     0

PT_Other            0

Connection Reset:   0

Cleared connections 0
  
Verificando WAAS expresse alarmes
 
No WAAS expresse o dispositivo, usam os waas que da mostra os alarmes comandam para
alistar os alarmes que estam presente no dispositivo e em seu estado.
 
 
waas-express# show waas alarms 

WAAS status:        enabled

Alarms

Connection limit exceeded:              on      <----- on indicates this alarm is active. off

indicates inactive

Too many peers discovered:              off

WAAS license expired:                   off

WAAS license revoked:                   off

WAAS license deleted:                   off

High CPU:                               off
 
Para ver alarmes para todos os dispositivos do gerente central, escolha meu MACILENTO >
alertas. Além do que os alarmes alistados acima, um alarme está levantado se os pulsos de
disparo do WAAS expressam e dispositivos centrais do gerente WAAS não estão sincronizados.
  
Verificando WAAS expresse pares
 



No WAAS expresse o dispositivo, usam o comando peer das estatísticas dos waas da mostra 
alistar os dispositivos de peer do dispositivo expresso WAAS.
 
 
waas-express# show waas statistics peer 

Number of Peers :   1

Peer:               0021.5e57.a768

TCP Data Volumes

Connection Type     Inbound                             Outbound

Opt TCP Plus        597068158                            5212151

Orig TCP Plus       0                                 6867128187

Opt TCP Only        0                                          0

Orig TCP Only       0                                          0

Internal Client     0                                          0

Internal Server     0                                          0

 

TCP Connection Counts

Connection Type     Active               Completed

Opt TCP Plus        50                           0

Opt TCP Only        0                            0

Internal Client     0                            0

Internal Server     0                            0

 

Pass Through Connection Counts

Connection Type     Completed

PT Asymmetric       0

PT Capabilities     0

PT Intermediate     0

PT_Other            0

Connection Reset:   0

Cleared connections 0

 

Router#show waas statistics aoim 

Total number of peer syncs:                       1                  

Current number of peer syncs in progress:         0                  

Number of peers:                                  1                  

Number of local application optimizations (AO):   3                  

Number of AO discovery successful:                1                  

Number of AO discovery failure:                   0                  

 

Local AO statistics

    Local AO:                                     TFO                

        Total number of incompatible connections: 0                  

        Version:                                  0.11

        Registered:                               Yes                

    Local AO:                                     HTTP               

        Total number of incompatible connections: 0                  

        Version:                                  1.1

        Registered:                               Yes                

    Local AO:                                     SSL                

        Total number of incompatible connections: 0                  

        Version:                                  1.0

        Registered:                               Yes                

 

Peer AOIM Statistics

Number of Peers :   1

    Peer:                               0027.0d79.c215    <--- Peer ID

    Peer IP:                            20.0.0.2          <--- Peer IP

    Peer Expiry Time:                   00:00:02           

    Peer Compatible:                    Yes                

    Peer active connections:            0                  

    Peer Aoim Version:                  1.0



    Peer sync in progress:              No                 

    Peer valid:                         Yes                

    Peer Software Version:              4.4.3(b4)          

    Peer AOs:                          

        Peer AO:                            TFO                

            Compatible:                     Yes                

            Version:                        0.20

        Peer AO:                            HTTP               

            Compatible:                     Yes                

            Version:                        1.4

        Peer AO:                            SSL                

            Compatible:                     Yes                

            Version:                        1.0

 

Router#show waas statistics dre peer 

DRE Status:                                 Enabled            

 

Current number of connected peers           0                  

Current number of active peers              1                  

 

Peer-ID                                     0027.0d79.c215           <--- Peer ID

Hostname                                    waasx1-b-wae.cisco.com   <--- Peer hostname

IP reported from peer                       20.0.0.2                 <--- Peer IP

 

Peer version                                4.4.3(b4)                                  

 

Cache:

    Cache in storage                        0 B

    Age                                     00:00:00           

 

AckQ:

    AckQ in storage                         0 B

 

WaitQ:

    WaitQ in storage                        0 B

    WaitQ size                              0 B

         

Sync-clock:

    Local-head                              0 ms

    Local-tail                              0 ms

    Remote-head                             18609143000 ms

    Curr-sync-clock                         24215235228 ms

 

Encode Statistics

    DRE msgs:                               1                  

    R-tx total:                             0                  

    R-tx chunk-miss:                        0                  

    R-tx collision:                         0                  

    Bytes in:                               0                  

    Bytes out:                              0                  

    Bypass bytes:                           178                

    Compression gain:                       0%

Decode Statistics

    DRE msgs:                               4                  

    Bytes in:                               299                

    Bytes out:                              277                

    Bypass bytes:                           51                 

    Compression gain:                       0%

    Nacks generated:                        0
 
Para ver a informação similar do gerente central, escolha o monitor > a topologia.
  
Alarmes autônomos
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O dispositivo expresso WAAS pode ir a um estado off-line no gerente central devido às seguintes
edições:
 

O gerente central não tem credenciais de dispositivo expressas WAAS.
 

As credenciais não são configuradas para este dispositivo expresso WAAS no gerente
central. O gerente central WAAS precisa o nome de usuário e senha expresso WAAS de
comunicar-se com o dispositivo expresso WAAS. Você pode configurar credenciais no
gerente central escolhendo meu MACILENTO (ou em um WAAS expresse o dispositivo ou o
grupo do dispositivo) > Admin > WAAS expressa credenciais.

A autenticação falhou ao comunicar-se com o WAAS expressa o dispositivo.
 

O gerente central não pode comunicar-se com o WAAS expresso porque as credenciais
erradas são configuradas. Você pode configurar credenciais no gerente central escolhendo 
meu MACILENTO (ou em um WAAS expresse o dispositivo ou o grupo do dispositivo) >
Admin > WAAS expressa credenciais.

O aperto de mão SSL falhou ao comunicar-se com o WAAS expressa o devcie.
 

O certificado expresso do dispositivo WAAS é mudado e o mesmo certificado não é
importado para este dispositivo no gerente central. Para reimport o WAAS expresse o
certificado do dispositivo, escolha o dispositivo expresso WAAS, a seguir escolha-o Admin >
certificado.

Nenhuma rota a WAAS expressa o dispositivo.
 

O gerente central não pode alcançar o dispositivo expresso WAAS. Configurar o endereço
IP de gerenciamento expresso correto WAAS escolhendo o dispositivo expresso WAAS,
escolhendo então DeviceName > ativação.

A conexão é recusada pelo dispositivo expresso WAAS.
 

A porta de servidor HTTPS configurada no dispositivo expresso WAAS não é a mesma que
a porta mostrada na página central do gerente DeviceName > da ativação. Configurar a
porta de servidor HTTPS expressa correta WAAS nesta página.

O apoio WAAS não está disponível no dispositivo expresso WAAS.
 

O dispositivo expresso WAAS é degradado a uma versão da imagem IOS sem o apoio
WAAS. Instale uma imagem IOS com apoio WAAS.

A conexão cronometrada para fora ao comunicar-se com o WAAS expressa o dispositivo.
 

O dispositivo expresso WAAS está tomando mais de 30 segundos para responder ao
gerente central. Poderia ser porque o dispositivo expresso WAAS é sobrecarregado ou a
rede é lenta.

A licença é expirada no dispositivo expresso WAAS.
 

A licença de avaliação no dispositivo expresso WAAS é expirada. Instale uma licença
permanente usando o comando install expresso da licença WAAS.

A conexão SSL fechada incorretamente ao comunicar-se com o WAAS expressa o
dispositivo.
 

Os WAAS expressam o dispositivo e o gerente central está usando a cifra rc4-128-md5 para
uma comunicação SSL. Às vezes o gerente central não decifra os dados SSL enviados pelo
WAAS expresso. Configurar as cifras 3des-ede-cbc-sha, DES-CBC-SHA, e o rc4-128
usando o WAAS expressa HTTP 3des-ede-cbc-sha seguro-ciphersuite DES-CBC-SHA rc4-
128-sha do comando ip.



●
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Não verificam o estado de WAAS expresse o dispositivo.
 

O gerente central não está recebendo o estado da configuração do dispositivo expresso
WAAS. Tac Cisco do contato para o Troubleshooting do auxílio.

O estado do Gerenciamento é autônomo.
 

Se você vê este Mensagem de Erro, contacte o tac Cisco para o Troubleshooting do auxílio. 
Verificando WAAS expresse a configuração HTTPS
 
Para verificar a configuração de servidor HTTPS no WAAS expresse o dispositivo, usam o 
comando status seguro do server do HTTP de IP da mostra.
 
 
waas-express# show ip http server secure status 

 

HTTP secure server status: Enabled

HTTP secure server port: 443

HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-sha

HTTP secure server client authentication: Disabled

HTTP secure server trustpoint: local

HTTP secure server active session modules: ALL
  
WAAS-expresso - WAE - Compatibilidade WAAS CM
 
Versão WAAS-expressa 1.0,1.5
 
Esta versão de WAAS-expresso apoia a otimização do transporte que inclui TFO, LZ, e DRE. 
 
A versão 1.0 WAAS-expressa é introduzida na IOS Software release 15.1(3)T1 
A versão 1.5 WAAS-expressa é introduzida na IOS Software release 15.1(4)M. Além do que a
otimização, esta liberação adiciona o apoio para Desempenho chamado potencialidade de
monitoramento encaixado Agente (PA). Para obter mais informações sobre do PA, veja por favor
a página PA no CCO
 
 
waas-express# show ip http server secure status 

 

HTTP secure server status: Enabled

HTTP secure server port: 443

HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-sha

HTTP secure server client authentication: Disabled

HTTP secure server trustpoint: local

HTTP secure server active session modules: ALL
  
Problemas conhecidos
 

 
Versão 2.0.0 WAAS-expressa
 
Esta versão de WAAS-expresso, além do que a otimização de apoio do transporte, igualmente

Versão
do IOS

Versão
WAE

Versão WAAS
CM Problemas conhecidos

15.1(3)T1 5.0.1 4.4.5a As conexões que originam no lado do centro de
dados não serão aperfeiçoadas: CSCtz82646

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11671/index.html


apoia a otimização selecionada do aplicativo, especificamente HTTP expresso, SSL expresso, e
CIFS expressam o AO.  
 
 
waas-express# show ip http server secure status 

 

HTTP secure server status: Enabled

HTTP secure server port: 443

HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-sha

HTTP secure server client authentication: Disabled

HTTP secure server trustpoint: local

HTTP secure server active session modules: ALL
  
Problemas conhecidos
 
Versão do
IOS

Versão
WAE

Versão WAAS
CM Problemas conhecidos

15.2(4)M1 <
4.4.3c < 5.0.1

O acelerador HTTP-expresso exige 4.4.3c ou mais
tarde. As conexões não terão a otimização HTTP,
contudo, terá TDL.

15.2(4)M1 < 5.0.1 < 4.4.5a Nome faltante do classificador na estatística de
conexão vista no WCM.

15.2(4)M1 < 5.0.1 < 5.0.1

CSCub21189: Mudanças do mapa de política
synchronization'ed não corretamente com dispositivo
WAAS-expresso
CSCtw50988: SMB: a conexão restaurou ao
transferir um arquivo
CSCtr07216: Transação com o hdr inválido não
segurado corretamente no caso do <-> WAE WAAS-
X
CSCua49764: Https criou o certificado de WExp -
WExp foi a off line após a elevação

15.2(3)T1 < 5.0.1 < 5.0.1

CSCub21189: Mudanças do mapa de política
synchronization'ed não corretamente com dispositivo
WAAS-expresso
CSCtw50988: SMB: a conexão restaurou ao
transferir um arquivo
CSCtr07216: Transação com o hdr inválido não
segurado corretamente no caso do <-> WAE WAAS-
X
CSCua49764: Https criou o certificado de WExp -
WExp foi a off line após a elevação

15.2(3)T < 5.0.1 < 5.0.1

CSCtx82427: IOS-WAAS: Restauração da conexão
SSL no fim de transferência (EOT)
CSCtz08485: Falha incompatível da detecção HTTP-
AO (%WAAS-3-WAAS_LZ_CONN_ABORT)
CSCtu19564: Impacto observado em dt21 com
Waas+VPN+ZBFW+NAT+NETFLOW
CSCtz85134: WAAS expressam mudanças SSL-
expressas o trustpoint auto-assinado após o reload
CSCua22313: A página HTTPS não obtém indicada
com optim conexão IE6 por WAAS expressa 2.0
CSCtw50988: SMB: a conexão restaurou ao
transferir um arquivo



●

●

 
Expiração WAAS-expressa inesperada da licença
 

A licença WAAS-expressa é ativa na licença da mostra. Contudo, a licença WAAS-expressa é
expirada no estado dos waas da mostra. Este é potencialmente um Bug conhecido,
CSCtw86624. Verifique isto emitindo depois dos comandos show. WAAS CM pensa que a
licença está expirada e mostra o dispositivo como off line. Contudo, as conexões devem ser
aperfeiçoadas, desde que baseado na licença, a característica é ativa.
 

Solução: A elevação a uma imagem WAAS-expressa recomendada da versão 2 - 15.2(4)M1
ou instala uma licença permanente.

 
Router#sh license | beg WAAS_Express 

Index 12 Feature: WAAS_Express

Period left: Life time

License Type: RightToUse

License State: Active, In Use <---- License is Active

License Count: Non-Counted

License Priority: Low

 

Router#show waas status 

IOS Version: 15.2(2.9)T

WAAS Express Version: 2.0.0

 

WAAS Enabled Interface        Policy Map

GigabitEthernet0/1            waas_global

 

WAAS Feature License

License Type:                           Evaluation

Evaluation total period:                0 seconds <---- License is expired.

Evaluation period left:                 0 seconds
  
Edições WAAS-expressas e WAAS CM da interação
 
Para um processo de registro WAAS-expresso detalhado passo a passo, verifique por favor o
seguinte documento: WAAS expressam o guia de distribuição
  
Sintoma: Falha WAAS-expressa a registrar-se com o WAAS CM 
  
Causa possível #1: Problema de conectividade
 

Podem os alcances WAAA-expressos WAAS CM do roteador?
 

Pesquise defeitos etapas: Verifique que WAAS CM é ping'able do roteador. Além, se o
roteador WAAS-expresso é atrás do NAT e/ou do Firewall, uma entrada NAT estática e/ou
uma regra da licença do Firewall são exigidas permitir que WAAS CM conecte o servidor
HTTPS WAAS-expresso. Para controlar dispositivos WAAS-expressos atrás de
NAT/Firewall, WAAS CM permite que o usuário mude manualmente/especifica o endereço
do dispositivo WAAS-expresso para WAAS CM para usar-se. O usuário pode mudar o

CSCty04359: Certificado manualmente criado de
WExp - após a elevação Wexp foi a off line
CSCtr07216: Transação com o hdr inválido não
segurado corretamente no caso do <-> WAE WAAS-
X

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps11211/deployment_guide_c07-713403.html
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endereço da página da ativação do dispositivo.
Solução: Verifique a rota e a topologia de rede para certificar-se de WAAS CM é alcançável
do roteador e vice-versa, permite por favor o seguinte debuga no dispositivo WAAS-
expresso.
Se for necessário, o seguimento da verificação debuga para figurar para fora se o aperto de
mão SSL durante o registro está falhando:

 
Router#sh license | beg WAAS_Express 

Index 12 Feature: WAAS_Express

Period left: Life time

License Type: RightToUse

License State: Active, In Use <---- License is Active

License Count: Non-Counted

License Priority: Low

 

Router#show waas status 

IOS Version: 15.2(2.9)T

WAAS Express Version: 2.0.0

 

WAAS Enabled Interface        Policy Map

GigabitEthernet0/1            waas_global

 

WAAS Feature License

License Type:                           Evaluation

Evaluation total period:                0 seconds <---- License is expired.

Evaluation period left:                 0 seconds
 

Nota: O SSL acima debuga é verboso.  
O certificado mudou em cima do recarregamento de roteador?
 

Verifique isto comparando a data de expiração WAAS-expressa do certificado de roteador
armazenada no WAAS CM. Navegue a esta página da página WAAS-expressa do
dispositivo, Admin->Certificate. Compare a informação do certificado com a saída do 
certificado cripto do pki da mostra output no roteador WAAS-expresso. Se há qualquer má
combinação, é muito provável o ia do certificado regenerado.  
Solução: Elevação a 15.2(3)T1 ou a 15.2(4)M1 e mais tarde 

Sintoma: As mostras WAAS CM WAAS-expressas vão off line após o registro bem
sucedido 
  
Causa possível #1: Mudanças WAAS-expressas do certificado do dispositivo 
 

Verifique isto comparando a data de expiração WAAS-expressa do certificado de roteador
armazenada no WAAS CM. Navegue a esta página da página WAAS-expressa do
dispositivo, Admin->Certificate. Compare a informação do certificado com a saída do 
certificado cripto do pki da mostra output no roteador WAAS-expresso. Se há qualquer má
combinação, é muito provável o ia do certificado regenerado. 
 

Corrida da mostra da edição | inclua o trustpoint cripto do pki. A nomeação não-persistente
do trustpoint está no formato do TP-auto- assinado-xxxxxxxxxx.

 
Router#sh license | beg WAAS_Express 

Index 12 Feature: WAAS_Express

Period left: Life time

License Type: RightToUse

License State: Active, In Use <---- License is Active
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License Count: Non-Counted

License Priority: Low

 

Router#show waas status 

IOS Version: 15.2(2.9)T

WAAS Express Version: 2.0.0

 

WAAS Enabled Interface        Policy Map

GigabitEthernet0/1            waas_global

 

WAAS Feature License

License Type:                           Evaluation

Evaluation total period:                0 seconds <---- License is expired.

Evaluation period left:                 0 seconds
 

Solução: Siga esta relação para criar o trustpoint persistente.  
Há diversos exemplos onde o certificado poderia ser regenerado mas o motivo principal
trustpoing é criado como não-persistente. Se você permite SSL AO expresso com 15.2(3)T,
você poderia igualmente potencialmente bater CSCtz85134.  
 

Solução: A elevação a 15.2(4)M1 e recreia o trustpoint persistente. Suprima do
certificado de WAAS CM e registrar novamente-lo.  

Era isto uma elevação de 15.1(3)T a 15.2(3)T?
 

Em 15.2(3)T, há uma configuração imperativa dentro do trustpoint cripto do pki, que exige o
RSA-keypair ser configurado. Se esta configuração não apresenta antes da elevação, esta
poderia potencialmente fazer com que o roteador não possa detectar o trustpoint. Isto fará
com que a Conectividade HTTPS falhe. Este problema é documentado em CSCty04359.
Solução: Remova o trustpoint e recreie-o. Suprima do certificado de WAAS CM e registrar
novamente-lo.   

Causa possível #2: Os Certificados ou os trustpoints incorretos são usados 
 

O roteador tem trustpoints múltiplos configurados?
 

Durante o registro CM WAAS, o roteador WAAS-expresso seleciona o trustpoint que usa
enviando o certificado a WAAS CM. Este pode ser trustpoint diferente do que o servidor
HTTPS local no roteador WAAS-expresso se usa.
Solução: Verifique que o mesmo que trustpoing está configurado no <trustpoint_name>
seguro-trustpoint do HTTP de IP e no <trustpoint_name> seguro-trustpoint do HTTP-cliente
IP 

Causa possível #3: Problema de autenticação do dispositivo 
 

A autenticação está falhando?
 

Verifique que você pode entrar ao roteador WAAS-expresso, dirigindo seu roteador WAAS-
expresso do navegador que usa HTTPS e tentar a autenticação manualmente.  
Solução: Verifique que a autenticação manual é bem sucedida. 

Informações de debug
 

Se você acredita você está sendo executado em issuses relativos certificado, fornece por
favor abaixo da informação ao equipe de suporte.  

 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t14/feature/guide/gtpsscer.html
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Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all

 
 
Sintoma: Estatística de Mismtach entre WAAS CM e WAAS-expresso
  
Causa possível #1: Os pulsos de disparo não são sincronizados 
 
WAAS CM e pulso de disparo WAAS-expresso precisam de estar na sincronização e daqui
configurar o servidor de NTP aos pulsos de disparo da sincronização é altamente recomendado.
 

As mensagens da pulso de disparo-má combinação são consideradas em WAAS CM? 
Verifique que o relógio do roteador é o mesmo como pulso de disparo WAAS CM no
formato UTC. Remova toda a configuração do fuso horário e do verão e compare o
tempo UTC entre WAAS CM e roteador WAAS-expresso. 
DDTS conhecidos: CSCtz32667, CSCtz97973, CSCtk74707, CSCtl24210. Identifique se
seu problema se assemelha a qualquer um DDTS e siga a ação alternativa sugerida no
DDTS.

 
Solução: Configurar o NTP e verifique que o pulso de disparo de todos os dispositivos está
sincronizado. Siga a ação alternativa no DDTS mencionado acima, ou promova-a ao



15.2(4)M1 o mais atrasado ou a mais tarde. 
As conexões não estão obtendo aperfeiçoadas
 
Sintoma: As conexões estão obtendo passagem-através de 
 
Valide passagem-através das estatísticas/razão usando estatísticas dos waas da mostra
passagem-através de. Procure a razão de porque as conexões estão obtendo passagem-
através. 
 
 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all

 
 
Verifique estatísticas da descoberta automática (e/ou descoberta automática do uso debuga).
 
 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:
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Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all

 
 

Se o contador para o aplicativo Configincrements da relação, ele é provável sua política está
configurada passagem-através desta conexão ínfima. Verifique sua política WAAS em
WAAS-expresso e em seu par. 
 

Solução: Verifique e valide sua política da otimização. Use debugam abaixo para descobrir
se o tráfego é marcado como passagem-através na política.  

 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:



●

●

●

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all

 
 

Se o contador para incrementos do config global da relação, isto poderia ser causado pelo
roteamento assimétrico em sua rede. Este é o caso onde WAAS-expresso ou seu par não vê
ambos sentidos do tráfego TCP. Isto poderia ser causado pelo roteamento assimétrico
verdadeiro na rede, ou poderia ser causado por alguns pacotes está obtendo deixou cair por
dispositivos no caminho de tráfego (ACL, Firewall, etc.)
 

Solução: Verifique para ver se há o roteamento asymetric dos pacotes descartado na rede.
Veja o que poderia causar o roteamento asymetric ou os pacotes descartado na rede 
abaixo.

As conexões poderiam igualmente estar passagem-através de se os pares não são
compatíveis um com o otro. Isto pode acontecer se você executa a versão NON-compatível
entre WAAS-expresso e WAE. Verifique a tabela de compatibilidade acima para ver se há
software release recommedned.
 

Solução #1: Verifique se o par é incompatível usando o aoim das estatísticas dos waas da
mostra
Solução #2: Se você acredita você tem a encenação assimétrica do roteamento em sua
rede, verifica o seguinte.   

O que poderia causar o roteamento asymetric ou os pacotes descartado na rede 
 

Link de WAN múltiplo no roteador WAAS-expresso ou no par. Note que WAAS-expresso ele
não apoiado em ativo/em ativo ou o active/roteadores em standby porque tráfego que sae e
que incorpora da necessidade MACILENTO de estar no mesmo roteador WAAS-expresso.
Se há uns link de WAN múltiplo, certifique-se de todas as relações de WAN mandar waas da 
configuração permitir. Certifique-se de que todas as relações e Roteadores de WAN nos



●

roteadores de peer têm a configuração para reorientar o tráfego a WAAS. 
Os pacotes de controle (SYN, SYN-ACK, ACK) não são etiquetados com a opção WAAS. Isto
poderia acontecer se o tráfego não é reorientado a WAAS no lado do par. Verifique seu
WCCP ACL. 
  

Informação a ser fornecida ao equipe de desenvolvimento:
 
 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all
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Nota: Passagem-através das conexões não são contados no limite da conexão da por-
plataforma. WAAS-expresso não segue passagem-através das conexões, daqui não há
nenhuma estatística relativa passagem-através dos fluxos. , Contudo, há os contadores que
indicam quantos fluxos foram postos passagem-através de e porque. 

As conexões não estão obtendo o nível desejado da otimização
 
Isto é causado geralmente pelo misconfiguration. O acelerador HTTP-expresso e o acelerador
CIFS-expresso são desabilitados à revelia na imagem WAAS-expressa da versão 2. Certifique-se
do acelerador expresso esteja permitido globalmente. 
  
Sintoma: As conexões estabelecidas não obtêm a política desejada ou configurada
usar CIFS, SSL, ou o AO HTTP-expresso
 

Verifique que CIFS, o SSL, ou o AO HTTP-expresso estão permitidos globalmente
 

 
Router#show crypto pki trustpoints status 

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable) <--- check if this shows “No”

for the self-signed certificate

Issuing CA authenticated ....... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed

certificate

Certificate request(s) ..... Yes <--- check if this shows “No” for the self-signed certificate

 

Router#show crypto pki trustpoints status 

Trustpoint TP-self-signed-2330253483:

Issuing CA certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB <--- Check fingerprints before and after

upgrade

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

Router General Purpose certificate configured:

Subject Name:

cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2330253483

Fingerprint MD5: 3F5E9EB4 6BD680FE 8A1C1664 0939ADCB

Fingerprint SHA1: DFF10AF4 83A90CAD 71528B3C CCD4EF0C E338E501

State:

Keys generated ............. Yes (General Purpose, non-exportable)

Issuing CA authenticated ....... Yes

Certificate request(s) ..... Yes

 

Router#show crypto pki certificates 

…

Validity Date:

start date: 20:16:14 UTC May 26 2011 <--- Check whether these dates are valid

end   date: 20:16:14 UTC May 24 2016

…

 

Provide outputs for following commands:

 

show crypto pki certificates storage

show crypto pki trustpoints

show crypto key storage

show crypto key pubkey-chain rsa

show crypto key mypubkey all

show crypto key mypubkey rsa

show ip http server all
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Sintoma: A otimização prevista da conexão é THDL, mas a conexão estabelecida
tem TDL
 

Isto é causado tipicamente pela configuração incorreta da política.
 

Nota: O AO HTTP-expresso não é permitido à revelia.
 

Solução #1: Verifique se o dispositivo do núcleo WAAS é compatível. Esta verificação pode
ser feita usando o aoim das estatísticas dos waas da mostra
Solução #2: Verifique se o acelerador HTTP-expresso está obtendo negociou durante a
descoberta automática que usa a descoberta automática debuga. Isto pode ser porque o
acelerador é desabilitado globalmente (nota que o acelerador HTTP não está permitido à
revelia), ou a classe HTTP falta “acelera o HTTP” na ação.

 
class HTTP

optimize tfo dre lz application Web accelerate http-express 
 

Verifique campos configurados, derivados e aplicados do acelerador sob o detalhe da
conexão dos waas da mostra
 

 
Router#show waas connection detail

...

Negotiated Policy:                      TFO, LZ, DRE

Configured Accelerator:                 HTTP-Express 

Derived Accelerator:                    HTTP-Express 

Applied Accelerator:                    HTTP-Express 

Hist. Accelerator:                      None

Bytes Read Orig:                        174

...
 

Verifique as estatísticas da entrega/razão no acelerador das estatísticas dos waas da mostra
HTTP-expresso [https|debugar]
  

Sintoma: A otimização prevista da conexão é TCDL, mas a conexão estabelecida
tem TDL 
 

Isto pode ser porque o acelerador é desabilitado, ou classe CIFS/WAFS falta acelera cifs na 
ação.
 

Nota: O AO CIFS-expresso é desabilitado à revelia.
 
 
class CIFS

optimize tfo dre lz application CIFS accelerate cifs-express 
 

Verifique as estatísticas da entrega/razão no acelerador das estatísticas dos waas da mostra
cifs-expresso
 

 
Router#show waas statistics accelerator cifs-express 
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CIFS-Express AO Statistics

...

Unsupported dialects / CIFS version:                              0 

Currently active unsupported dialects / CIFS version:             0 

Unsupported due to signing:                                       0 

...
  
Sintoma: A otimização prevista da conexão é TSDL, mas a conexão estabelecida
tem TDL
 

Em caso do acelerador SSL-expresso, o núcleo WAE SSL-AO não pode ser em serviço.
Verificação: Guia de distribuição do Optimizer do aplicativo de SSL do Wide Area Application
Services de Cisco
A conexão pode igualmente obter pipe'ed. Isto pode verificado usando o SSL do acelerador
das estatísticas dos waas da mostra
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
  
A otimização prevista da conexão é TSHDL, mas a conexão estabelecida tem
somente TSDL ou THDL
 
O acelerador SSL-expresso introduz o acelerador HTTP-expresso no trajeto. Certifique-se que o
acelerador SSL-expresso e HTTP-expresso está permitido globalmente.
 

A conexão obteve a tubulação-through'ed e aparece-a como o TG. Como mostrado acima,
razão da verificação no SSL do acelerador das estatísticas dos waas da mostra
Se a conexão aparece porque TSDL poderia ser devido a um do seguinte 

O acelerador HTTP-expresso é desabilitado.
O acelerador HTTP-expresso não é compatível com o HTTP AO no dispositivo do núcleo
WAAS. 

Pelo menos 3 características da otimização do acelerador HTTP-expresso não são
permitidas.

O primeiro pacote de dados não contém o índice HTTP.
 
Se a conexão aparece como THDLcould seja devido a um do seguinte 

O acelerador SSL-expresso não é em serviço no dispositivo de ponta.
O SSL AO não é em serviço no dispositivo central.
SSL-AO não foi negociado em AOIM.
Para o proxy, a requisição de conexão HTTP é a uma porta a não ser 443.
O aperto de mão da 3-maneira DATA-INSPECT onde a borda e os dispositivos centrais

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/deployment_guide_c07-541981.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/deployment_guide_c07-541981.html
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se notificam em relação à adição de SSL-AO à otimização para esta conexão falha.
Afixe o aperto de mão DATA-INSPECT, o aperto de mão da 3-maneira TFO onde a
borda e os dispositivos centrais concordam adicionar SSL-AO à otimização para esta
conexão falham.

 
 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
  
Sintoma: Restauração inesperada da conexão
 
Tipicamente, igualmente haverá o Mensagem de Erro que indica o tipo de erro junto com o fluxo
que está obtendo a restauração. Por exemplo,
 
 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
  
Etapas a pesquisar defeitos
 

Gire sobre o erro debuga, segundo o módulo, debugam o erro do <module_name> dos waas.
Verifique a Fim-razão no detalhe da conexão dos waas da mostra
Verifique o erro das estatísticas dos waas da mostra para ver se há razões possíveis.
Um dump principal está gerado no núcleo WAE quando as restaurações da conexão são
consideradas? 

Cabeçalhos de TCP deformados enviados por WAAS-expresso conduzido aos dumps
principais em WAE.
DDTS que capturam esta edição: CSCto59459, CSCua61097. Busca para estes DDTS e
verificação se a edição considerada é similar a essa esboçada por eles.

 
Se isto é uma conexão SSL-expressa do acelerador é a restauração que está sendo causada
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pela falha do aperto de mão W2W?
  

Informação a ser fornecida ao equipe de desenvolvimento:
 
Debugar detalhes mostra-sendo executado do cliente e servidor da topologia de rede da
configuração da mostra-tecnologia dos logs do comando show dos logs, junto com o aplicativo (e
a versão, por exemplo IE6) sendo usado para a conexão.
 
 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
  
Ruído bonde de roteador/tracebacks
 
Os ruídos bondes de roteador e os tracebacks podem ter sido considerados durante testes.
Busca de caixas precedentes e de DDTS para problemas conhecidos similares. Além nós
igualmente precisamos de isolar-se que característica é tendo por resultado o impacto. Se uma
característica IO a não ser IO-waas ou layer4-forwarding é tendo por resultado um
impacto/traceback, a seguir esse roteador TAC da equipe de desenvolvimento dos recursos
particulares deve ser contactado em conformidade.
 

Faça uma busca do assunto em topic.cisco.com
Verifique exemplos precedentes do cliente para similar/problemas conhecidos.
  

Informação a ser fornecida ao equipe de desenvolvimento:
 

mostre a saída da executar-configuração da tecnologia ou se não do possibleshow
Exija a Versão do IOS.
Exija etapas para reproduzir o problema.
Descodifica do traceback, ou do crashinfo no caso do impacto.
Topologia da rede
Alguma informação relevante que ajude com a reprodução do problema internamente.
  

Conexão/desempenho degradado lentos
 
O desempenho degradado pode ser causado por várias razões: a natureza do tráfego, a carga no
roteador, topologia de rede ou quedas de pacote de informação na rede. Para tratar as conexões
lentas, nós precisamos de determinar a degradação relativa no que diz respeito a passagem-
através de ou conexões NON-aperfeiçoadas.
  
Etapa a pesquisar defeitos 
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Que é a ação da otimização para a conexão? 
Verifique o campo de Accel na conexão dos waas da mostra. É TDL, THDL, TSDL, etc.?
Se um acelerador particular está sendo usado, girando o recupera fora do desempenho
ruim?
Se há um tráfego da transferência de arquivo pela rede, a inutilização da tentativa uplink
DRE no parâmetro-mapa WAAS-expresso. 
Se a conexão é posta no modo de TFO-only, há uma degradação vista no que diz
respeito ao modo de passagem?

O que é a carga no roteador, utilização da utilização processador central da verificação: 
mostre a história processador central do proc 

Verifique se as mensagens de estrangulamento CPU estejam consideradas no log.
Quando o CPU é demasiado alto, WAAS-expresso retarda a otimização a fim proteger o
CPU demasiado do sobrecarregamento

Verifique a saída de estatísticas da relação para determinar se há umas quedas de pacote de
informação.
Verifique se há algum ACL que deixar cair pacotes. Um debug correto para encontrar que
característica deixe cair todos os pacotes é debug ip cef drop. 
Verifique se qualquer dispositivo no meio está deixando cair pacotes. 

WAEs gerencie sobre o ECN à revelia, e envia pacotes com jogo do bit ECT. Os
dispositivos velhos não podem gostar de pacotes com jogo do bit ECT e daqui podem
deixar cair estes pacotes que conduzem às retransmissões e daqui ao desempenho
degradado. Em um exemplo particular do cliente, um dispositivo (com uma imagem IOS
velha) no meio deixava cair os pacotes que tiveram o jogo do bit ECT no cabeçalho de
TCP.
O ECN pode ser desligado no núcleo WAE usando o comando seguinte no modo de
configuração: nenhum ecn tcp permite

A instalação tem WAAS-expresso permitido em link de WAN múltiplo? Em caso afirmativo, é
o compartilhamento de carga que está sendo usado uma opção apoiada? 

O compartilhamento de carga do pacote per. não é uma opção apoiada.
O compartilhamento de carga do destino per. é uma opção apoiada. Não deve haver
nenhum impacto no desempenho visto com este compartilhamento de carga.
Roteamento assimétrico na rede, causando quedas de pacote de informação e
retransmissões.
Se o roteador não vê todos os pacotes de um fluxo particular, este pode conduzir para
retardar/conexões penduradas.

A conexão lenta com uplink-dre 
Retransmissões devido a NACKs: Verifique o dre das estatísticas dos waas da mostra.
Verifique o R-tx. campos
ACK-fila completamente: Verifique o dre das estatísticas dos waas da mostra. Verifique o
 AckQ completamente e campos altos de AckQ

A conexão retardou após ter permitido aceleradores CIFS-Express/SSL-Express/HTTP-
Express. 

Versão/dialeto Unsupported.
Baixa razão de compactação. 

Verifique estatísticas sob o detalhe da conexão dos waas da mostra, mostre o lz da
estatística dos waas, mostre o dre da estatística dos waas
Verifique para ver se há a entrega de conexão/tubulação-através de.

 



●
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Nota: O compartilhamento de carga do pacote per. não é um desenvolvimento apoiado. Este
não é um modo do compartilhamento de carga do padrão. 
  
Conexões penduradas
 
Não há nenhum problema conhecido com conexões penduradas, fornece por favor a informação
seguinte ao equipe de desenvolvimento para ajudar o RCA o problema.
  
Etapa para pesquisar defeitos e recolher a informação 
 

Procure o fluxo na tabela de conexão WAAS-expressa usando a conexão dos waas da
mostra. 
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Indique o detalhe sobre a conexão 
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Encontre um fluxo equivalente na tabela L4F usando fluxos da mostra l4f. 
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0
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Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Da primeira coluna, recolha o L4F fluem identificação e usam a informação para obter a
informação da conexão do detalhe L4F.  
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

A saída da mostra l4f flui mostra do <flow_id> do detalhe o dois TCP TCBs. Use a
informação TCB no <tcb_information> do tdb tcp da mostra 
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

A saída do comando seguinte pode ser útil em debugar o AO WAAS-expresso.  
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0
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Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

O seguinte é um comando service internal (para debugar somente)
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

As conexões penduradas podem ser canceladas usando o comando seguinte. 
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
  
Edições SSL-expressas do acelerador:
 
Tendo edições com acelerador SSL-expresso permita ou desabilite
 

Verifique se a licença da Segurança é permitida
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0
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Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Verifique se você tem uma imagem NPE (esta imagem não apoia o acelerador SSL-
expresso)
 

 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Permita o SSL, aoim e debugar-lo infra durante permitem/operação da inutilização e
fornecem debugam logs.
 
Conexão que obtém a restauração devido à falha do aperto de mão W2W 

Verifique estatísticas de erros SSL-expressas do acelerador usando erros das
estatísticas dos waas da mostra | mim SSL-expresso
Certificados da verificação:

 
 
Router#show waas statistics accelerator ssl       

SSL-Express:

Global Statistics       

-----------------       

Time Accelerator was started:                     16:31:37 UTC Jul 26 2012

...

Pipe through due to C2S cipher mismatch:          0

Pipe through due to C2S version mismatch:         0

Pipe through due to W2W cipher mismatch:          0

Pipe through due to W2W version mismatch:         0

Pipe through due to detection of non-SSL traffic: 0

Pipe through due to unknown reasons:              0

Total pipe through connections:                   0

...
 

Alarmes da verificação:
 

 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off

...
 

Verifique a configuração na borda e nos dispositivos centrais. Verificação são em sincronia
com a cifra-lista do respeito, a versão de SSL, e as verificações da verificação de certificado e
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da revogação.
Se os certificados auto-assinados estão sendo usados, a revogação-verificação e a
verificação de certificado devem ser desabilitadas.
Gire debugam sobre o erro SSL do acelerador dos waas
 
Conexão que obtém a tubulação-through'ed devido a cifra Unsupported C2S 

Verifique estatísticas de erros SSL-expressas do acelerador usando erros das
estatísticas dos waas da mostra | mim SSL-expresso
Gire debugam sobre o SSL do acelerador dos waas
Verifique a cifra-lista configurada no acelerar-SVC no dispositivo do núcleo WAAS.

 
Nenhuma otimização SSL (Tubulação-através de) 

Verifique o estado SSL-expresso no dispositivo expresso WAAS: mostre o acelerador
dos waas SSL-expresso
Verifique o estado SSL AO no dispositivo do par WAAS: mostre o SSL do acelerador
Verifique estatísticas SSL-expressas: mostre o acelerador das estatísticas dos waas
SSL-expresso | eu conduzo

 
Incapaz de alcançar a página HTTPS do Internet 

Desde que o server está no Internet, é chave privada e o certificado não pode ser
instalado no dispositivo do núcleo WAAS. Mesmo depois a aceitação da advertência para
o certificado no navegador alguns objetos na página não podem mostra-acima.
Estes objetos podem ser servidos de CDN (Content Delivery Network). Esta edição não é
WAAS-expressa original. Isto é, deve acontecer quando a conexão é aperfeiçoada entre
dois dispositivos WAAS também.
Os usuários precisarão de adicionar a exceção ao navegador para ignorar o certificado
de CDN URL.
O CDN URL pode ser encontrado na fonte da página.

 
 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off

...
  
Dispositivo WAAS-expresso movente entre Dispositivo-grupos no
CM
 
Se um dispositivo WAAS-expresso é movido entre dispositivo-grupos no WCM, vê-se às vezes
que as definições de política sob o dispositivo-grupo novo não tomam o efeito. Quando um
dispositivo é unassigned de um dispositivo-grupo, obtém as políticas do grupo alternativo da
política do que o dispositivo possuiu por último.
 
Use as seguintes etapas ao mover o dispositivo entre dispositivo-grupos:
 
 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off



...
  
A outra informação util
 
As estatísticas combinam mal em WAAS-expresso e em WCM/WAE:
 
Não há nenhum problema conhecido nesta área. Recolha por favor os logs usando o
procedimento de seguimento e forneça-os ao equipe de desenvolvimento.
 
 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off

...
  
A informação além do que os comandos de debug e show, esses precisa de ser fornecida ao
equipe de desenvolvimento:
 
 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off

...
 
Pesquisando defeitos o ruído bonde de roteador
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/iad/ps397/products_tech_note09186a00800b4447.shtml
  
Capturando pacotes no roteador
 
Para debugar problemas de conexão, você pode precisar de capturar pacotes no dispositivo
expresso WAAS.
 
Para detalhes na captura de pacote de informação IO, veja o original: Exportação do tráfego IP.
 
 
Router#show waas alarms 

...

WAAS SSL-Express CA enrolled trustpoint deleted:  off

WAAS SSL-Express router certificate deleted:      off

...
 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/iad/ps397/products_tech_note09186a00800b4447.shtml
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/15-mt/sec-usr-cfg-15-mt-book/sec-ip-traff-export.html
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