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Inleiding

Dit document beschrijft een aantal basisstappen naar probleemoplossing en geeft problemen met
de OAMP-status (grondoorzaak van Werking, Beheer, Onderhoud en Provisioning).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

CVP-server (Customer Voice Portal)●

CVP OAMP●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

CVP Server 10.0 en hoger●

CVP OAMP 10.0 en later●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

OAMP geeft geen juiste apparaatstatus weer



In verscheidene situaties toont OAMP niet de juiste apparatenstatus, vooral OAMP interactie om
de Server (of de Server van de Opmaaktaal van de Mogelijkheid van de Moeilijk (VXML) te
roepen). Om dit probleem op te lossen, moet het basisontwerp van de OAMP en de ORM worden
besproken.

Basisontwerp

Dit ontwerp laat zien hoe de communicatie van de apparaatstatus wordt uitgevoerd:

Berichtbusverbinding tussen CVP Call Server en CVP Call Server OAMP Resource Manager
(ORM).

●

CVP Call Server of VXML server verstuurt hartslagen naar het basissubsysteem.●

Basissubsysteem (kleine groene doos in het ontwerp) verstuurt bericht STATE_EVENT naar
ORM met de status en overgangsreden van het subsysteem (Bijvoorbeeld: Staat:
IN_SERVICE, Reden: NORMAAL)

●

OAMP-polls apparaten door middel van een afstandsbediening tegen ORM op elke Call
Server (of VXML Server) voor de statistieken van het controlecentrum, die de
apparatenversie, het aantal actieve aanroepen, en de subsysteemstaten omvatten.

●

OAMP aggregeert de subsysteemstaten tot één status (Omhoog, Omlaag, Partial of
Onbereikbaar) voor weergave in het OAMP-controlecentrum).

●

MessageAdapter.Properties bestand in de %CVP_HOME%\conf map heeft de definitie van de
verbinding tussen ORM en CVP diensten.

Opmerking: orm.xml zou alle MBeans of bekende apparaten opsommen. Dit bestand hoeft
zelden te worden gevalideerd.

Gemeenschappelijke probleemoplossing

Afgifte 1. Apparaat rapporteert niet als Optie in Operations Console Control Center

Stap 1. Controleer de ORM-bestanden op het doelapparaat.

Stap 2. De ORM-logbestanden bevatten STATE_EVENT-logberichten. Kijk naar sporen zoals
deze:

{Thrd=SubscriptionMgr} ORMSubsystem.handleInform(): Received inform message [Topic:

CVP.CONTROLLER.ADMIN.EVENT.STATE | Message type: MsgBus:STATE_EVENT | Message: >>HEADERS:

(JMSType)=MsgBus:STATE_EVENT (JMSDestination)=Topic(CVP.CONTROLLER.ADMIN.EVENT.STATE)

(JMSTimestamp)=1387209211219

(ServerID)=TESTCVPCS2W.CVPController2:CONTROLLER:CVPCTL2:TESTCVPCS2W.MsgBus002 >>BODY:



ActiveCalls=0 CONTROLLER=2;0 VXML2=2;0 timezone=GMT-06:00 ICM2=2;17 CVPCTL2=2;0 SIP2=2;17

localOffset=-360 version=CVP_9_0 IVR2=2;17  >>STATE: isTabular=false isWriteable=false cursor=-

1].

Als deze berichten gezien worden in de ORM logbestanden dan betekent alles tot ORM goed is,
wat betekent dat er geen problemen zijn tussen de berichtbus en het ORM-proces in het apparaat
(Call Server, VXML Server, etc.). Het probleem is dan, tussen OAMP en de CVP server, de
verbinding van het Beheer van Java (JMX). Met deze stappen kunt u deze bevestigen:

Stap 1. Start jconsole.exe op de CVP Server (Call Server of VXML Server) van
C:\Cisco\CVP\jre\bin .

Stap 2. Voer in het veld Afstandsproces in op localhost:2099.

Stap 3. Laat de gebruikersnaam en het wachtwoord leeg zoals in de afbeelding.

Stap 4. Zorg ervoor dat de verbinding wordt geopend en u de GUI (en MBeans) kunt bekijken
zoals in de afbeelding.



Stap 5. Als de verbinding verbroken is, controleer dan of poort 2099 omhoog is. Als niet, zoek dan
uit waarom deze poort niet is Up. Het kan zijn dat een andere 3e-partijtoepassing deze poort
gebruikt of dat er een firewall of een Operating System (OS) specifieke probleem is. Er is een
scenario waarin het IP-adres van de server is gewijzigd nadat de CVP-server is geïnstalleerd. In
dit scenario faalt de verbinding met een bericht zoals in de afbeelding.

  

Stap 6. Open de registratiesleutel met Regedit.



Stap 7. Navigeer naar Apache Software Foundation > Procrun 2.0 > CallServer > parameters >
Opties, controleer of de -Djava.rmi.server.hostname het juiste IP-adres heeft (het lokale IP-adres
van de server). Controleer dit ook onder de parameters VxmlServer en WebexManager> > Opties
zoals in de afbeeldingen wordt weergegeven.



Stap 8. Open het verpakkingsbestand onder C:\Cisco\CVP\Conf en zorg ervoor dat de parameter
Djava.rmi.server.hostname op de juiste server (Local server) is ingesteld zoals in de afbeelding.

Stap 8.1. Configureer de OCR-service automatisch (vertraagde start) zoals in de afbeelding.



Stap 9. Nadat u deze wijzigingen in het register en in het adresbestand heeft aangebracht, start u
de CVP-server opnieuw en probeert u de JMX-verbinding opnieuw.

Stap 10. Als u echter een verbinding kunt maken en MBeans kunt zien, dan is alles goed op deze
server.

Stap 1. Ga naar de OAMP-server.

Stap 12. Start JConsole op dezelfde manier en deze keer in plaats van localhost specificeert het
IP-adres van de CVP-server. Als de verbinding mislukt, is er een probleem op de netwerklaag.
Controleer of er een applicatie of firewall van 3 partijen is die deze verbinding blokkeert van OAMP
naar CVP server zoals in de afbeeldingen wordt getoond.





Stap 13. Als JMX-verbinding van OAMP mislukt, ziet u deze sporen in OAMP-logboeken:

OAMP_OMGR_JMX_CONNECTION_ERROR:  Unable to establish JMX connector to URI

service:jmx:rmi:///jndi/rmi:// 10.201.198.11:2099/jmxrmi: Connection refused to host:

10.201.198.11; nested exception is:

Meer informatie over de oplossing van dit probleem is te vinden op: CSCui63213

Stap 14. Als u de STATE_EVENT-berichten niet ziet in de boomstammen van ORM, is er een
probleem tussen ORM en Call Server. Ga verder om messageAdapter.Properties te valideren en
valideren als de vereiste poorten omhoog zijn (23000 voor Call Server en 23001 voor VXML
server).

Sommige logs waar je op kunt letten:

13: 10.150.36.10: Jan 17 2015 13:49:59.759 +0530: %CVP_10_5_MSGBUS-1-

PLUGIN_INITIALIZATION_FAILURE: SYS_ORM Plugin initialization failed due to being unable to find

the server at 10.150.36.10 port=23000. Exception: java.net.ConnectException: Connection refused:

connect [id:9]

Dit bevestigt dat ORM niet op poort 23000 luistert, dus kan Call Server geen STATE_EVENT
berichten verzenden. Open het bestand MessageAdapter.Properties in een teksteditor en bevestig
dat de verbindingen correct gedefinieerd zijn. Als dit configuratiebestand ok is, start ORM dan
opnieuw.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCui63213


Stap 15. Als de verbindingen niet correct gedefinieerd zijn in berichtAdapter.Properties, dan
worden de configuraties gecorrumpeerd. Gebruik reimage.bat-proces om de configuratie te
herinitialiseren (vergeet geen opslagruimte en stel deze op OAMP in) zoals in de afbeelding.

Stap 16. Er zijn enkele zeer hoekgevallen waar de configuratie gecorrumpeerd is. In dat geval,
eerst een Save and Deployment van OAMP uitvoeren. Als dit niet werkt, start u de configuratie
opnieuw op met reimage.bat en slaat u de nieuwe configuratie op en implementeert u deze.

Uitgave 2. CVP Call Server Resource Manager komt niet goed naar voren

Het bijbehorende proces-CVP-logbestand toont deze vermelding niet tijdens het opstarten van de
CVP-gespreksserver:

Infrastructure-5-PROPERTY_MANAGER_RELOADING_PROPERTIES:

%property_store_value=[com.cisco.ccbu.infra.properties.FilePropertyStore@a2a38]]: Reloading all

property stores

Mogelijke oorzaak van deze kwestie is dat de eigendomsbestanden op deze CVP server
beschadigd zijn.

Stap 1. Als het proces van Resource Manager wordt uitgevoerd, herzet u het apparaat van OAMP.

Stap 2. Als het proces voor Resource Manager niet wordt uitgevoerd, volgt u het proces voor het
opnieuw image op het apparaat.

Vraag 3. Kan geen nieuwe gateways in OAMP toevoegen

Stap 1. Neem een back-up van orm.xml, orm.Properties, system.Properties,



messageAdapter.Properties op OAMP server\ %CVP_HOME%\conf dir.

Stap 2. Start reimage.bat-bestand aanwezig in OAMP server\ %CVP_HOME%\ bin\TAC (Dit
vervangt alleen de vorige bestanden door verse bestanden die in reimage.zip zijn gevonden).

Stap 3. Start de OCR- en OPSCononly Server-services opnieuw op de OAMP-server.

Als deze niet is opgelost, vraagt u om de reservekopiebestanden en ORM-logbestanden met
debug ingeschakeld:

Edit %CVP_HOME%\conf\orm.properties

orm.logLevel = DEBUG

orm.traceMask = -1 (turn on full debugging)

Nadat de Service Resource Manager opnieuw is gestart, wordt de volledige debugging van
logbestanden uitgevoerd, wat zich voordoet in: %CVP_HOME%\logs\ORM

Wanneer u een gateway opslaat is er eigenlijk een interne Save and Deployment handeling. De
ORM waarmee de OAMP communiceert voor gateway-apparaten is de lokale OAMP ORM. Deze
diensten moeten dus opnieuw worden opgestart.

Uitgifte 4. Gateways en OAMP-testconnectiviteitsstoring

Probleem:

Nadat een VXML- of Ingress-gateway in OAMP is toegevoegd en de confectie is getest; Als de
test faalt, wordt deze fout in de OAMP-logbestanden gezien

%CVP_11_0_OAMP-3-OAMP_OWEB_DEVICE_OPERATION_FAILURE: Unable to process the Gateway operation

(Test Sign-in): com.cisco.cvp.oamp.omgr.exception.ORMException: Exception invoking MBean

Operation: methodName=processIOSTestSignin,params=[testSigninConfiguration =

com.cisco.cvp.oamp.ocom.common.TestSigninConfiguration@584ac0],bReconnectIfNotConnected=true,sig

nature=

Test signin from OAMP to VXMLServer fails.

Hoewel dit door diverse problemen kan worden veroorzaakt, is een van de problemen het gevolg
van latentie.

Controleer de latentie tussen OAMP en Gateway.

Daarnaast kunt u de standaard latency controleren die wordt ingesteld in het bestand
cmdsvc.Properties dat zich in de c:\cisco\cvp\conf directory bevindt

##############################################################################
##############################################################################
##############################################################################
################
# #
# cmdsvc.Properties - Dit bestand kan worden gebruikt om de standaard timeout en vertragingen
in cmdsvc # te wijzigen
# #
##############################################################################
##############################################################################



##############################################################################
################

# max timeout waarde voor het wachten op aanmelding bij een apparaat (in ms)

#LoginTime-out=2000

# Hiermee stelt u de initiële waarde van de socket tijd in bij het uitvoeren van inloggen (in ms)

Initiële transporttijd=45000

# Stel de waarde van het transport in. Dit komt gewoonlijk overeen met de timeout waarde van de
socket.(in ms)

Time-out transport=6000

# Stel de vertraging in de slaap voordat u verdergaat.(in ms)

#TuneSleepMillis=50

# Stel vertraging in na het maken van socket en voordat u enige communicatie doet.(in ms)

DelayAfterConnect=1000

# Stel vertraging in tussen het leesproces (in ms)

ReadDelay=10

Oplossing:

Als de vertraging tussen OAMP en poort meer dan 200 ms bedraagt, vergroot u de
standaardvertraging met deze drie stappen.

Stap 1. Open het bestand cmdsvc.Properties in C:\Cisco\CVP\conf path.

Stap 2. Vergroot de ReadDelay-parameter tot 200 (of) meer dan de latentie tussen CVP en poort.

Stap 3. Zoek de ORM-service in de CVP-indeling en probeer het testsignaal opnieuw in.

Niveaus voor loggen en overtrekken

In de meeste gevallen is het standaardniveau van sporen in OAMP en ORM genoeg om de
diepere oorzaak van het probleem te bepalen. Als echter het niveau van de sporen moet worden
verhoogd, worden hier de stappen genomen om deze actie uit te voeren:

OAMP-loggen met DEBUG-enabled

Stap 1. Back-up %CVP_HOME%\conf\oamp.properties.

Stap 2. Bewerken %CVP_HOME%\conf\oamp.properties



omgr.traceMask=-1

omgr.logLevel=DEBUG

org.hibernate.logLevel=DEBUG

org.apache.logLevel=ERROR

net.sf.ehcache.logLevel=ERROR

Stap 3. Start de OPSConsluiterserver opnieuw.

Trainingsniveau Beschrijving Logniveau Overtrek-masker

0

Standaard product
installeren. Er moet
geen/minimale
impact op de
prestaties zijn.

INFORMATIE None

1

Minder gedetailleerde
overtrekken met een
kleine impact op de
prestaties.

DEBUG
APPARAAT_CONFIGURATIE +
DATABASE_MODIFY +
BEHEER=0x0101000

2

Gedetailleerde
sporenboodschappen
met een gemiddelde
prestatie-impact.

DEBUG

APPARAAT_CONFIGURATIE +
SYSLVL_CONFIGURATION +
DATABASE_MODIFY +
BEHEER=0x05011000

3

Gedetailleerde
sporenbericht met
een hoge prestatie-
impact.

DEBUG

APPARAAT_CONFIGURATIE +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIES +
DATABASE_MODIFY +
BEHEER=0x0511000

4

Gedetailleerde
sporenbericht met
een zeer hoge
prestatie-impact.

DEBUG

MISCO +
APPARAAT_CONFIGURATIE +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIES +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
BEHEER +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371000

5
Highest
gedetailleerde
traceerbericht.

DEBUG

MISCO +
APPARAAT_CONFIGURATIE +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIES +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
BEHEER +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371006
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