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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een probleem kunt oplossen bij Cisco Customer Voice Portal (CVP)
Voice XML (VXML) server zonder geheugenfoutmelding.

Voorwaarden 

Vereisten

  

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van dit onderwerp:

Unified Customer Voice Portal (CVP) ●

Gebruikte componenten

  

De informatie in dit document is gebaseerd op deze software- en hardwareversie:

CVP 11,5●

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 levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem 

VXML Server/Tomcat crasht en geeft een "OutMemoryError" weer: bericht van PermGen.



In de logbestanden ziet u dit foutbericht "java.lang.OutMemoryError: PermGen ruimte"

Mogelijke oorzaken

Grote toepassingsgrootte en PermGen ruimte zijn niet genoeg om de applicatie- of
tekenbestanden in de hand te houden.

Aanbevolen actie

Vergroot de PermGem ruimte.

U kunt de ruimte van PermGen als volgt vergroten:

Stap 1. Open de Regedit en navigeer naar de locatie Wow6432Node -> Apache Software
Foundation -> Verwerk 2.0 -> VXMLerver -> parameters -> Java -> Opties.

Stap 2. Dubbelklik op Opties of klik met de rechtermuisknop op Opties en druk op Wijzigen.

Stap 3. Voeg deze waarden toe:

    -X:PermSize=512m
    X:MaxPermSize=512m

Stap 4. Start de VXServer-service opnieuw

Waarschuwing: Deze aanbeveling is alleen van toepassing op CVP versies 11.5 en hoger. 
Indien u deze aanbeveling toepast op CVP versies lager dan 11.5, dan vervalt de VXML
server. Voor versies <= 11.0 De grootte van een Permgen mag niet meer dan 256 zijn.
Buiten deze fixes moeten VXML-toepassingsdebugs worden verwerkt door de ontwikkelaar
van de VXML-toepassing omdat het Cisco Technical Assistance Center beperkte bronnen
heeft om de toepassingsstroom in kwestie te analyseren. Als u de procedure in dit document
hebt gevolgd en de bron van excessief geheugengebruik niet kan worden gevonden, neem
dan contact op met uw VXML applicatie ontwikkelaar om de toepassing te bekijken.

Gerelateerde informatie

Meer informatie over:●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/index.html
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