
Pesquise defeitos não audio chama o CVP com
erro "38 - rede fora de serviço, tipicamente um
disconnect" anormal do script TCL; 
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Introdução

Este original descreve a edição intermitente da gota do atendimento no portal da Voz de cliente
Cisco (CVP) shortly after o script do Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) é executado
com erro "38 - rede fora de serviço”.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco CVP●

Cisco UCCE●

Gateways do VoiceXML de Cisco●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

Porque o erro diz, é uma questão de rede e tentativas deste original para explicar e fixar uma
solução possível para este problema.



Problema: Edição intermitente da gota do atendimento sem o
áudio.

O chamador chama o número do centro de contato e experimenta não audio e o atendimento
desligaria nos segundos 7.
O erro "38 - A rede fora de serviço, tipicamente uma disconexão anormal do script TCL” pode
frequentemente ser considerada em logs CVP.

Saída dos log de servidor do atendimento CVP:

Error: 44009961: 192.0.2.10: Mar 03 2017 09:19:39.948 +0000: %CVP_10_5_SIP-3-SIP_CALL_ERROR:

CALLGUID = 3ED27D5CFF2911E6926BD46DB055BF16 LEGID = 3F6BB004-FF2911E6-9271D46D-B055BF16 -

[INBOUND] - ABNORMALLY ENDING - SIP code [200], Reason Hdr [Q.850;cause=38] Q850 Reason [38 -

Network out of order, typically a TCL script abnormal disconnect.], GW call using SURV TCL flag

[true], NON NORMAL flag [true], DNIS [9876], ANI [123456789] with AGE (msecs) 49730 and Call

History : 77777777771787|-1; [id:5004]

Para o problemático chama-o pode ver que a solicitação de ping HTTP vem do gateway VXML e
CallServer responde para trás com SubmitBack.template

26152269: 192.0.2.10: Mar 03 2017 16:23:52.274 +0000: %CVP_10_5_IVR-7-CALL: {Thrd=http-

processor26} VBServlet:service: HTTP Request from 10.27.2.160: {

RECOVERY_VXML=flash:recovery.vxml, VERSION=CVP_10_5_1_0_0_0_189, CALL_DNIS=77777777773223,

CALL_UUI=, MSG_TYPE=PING, CALL_ID=B352D0D8FF6211E687E780CE0934A123, ERROR_CODE=NONE(0),

CLIENT_TYPE=IOS, CALL_LEGID=B352D0D8FF6211E687E780CE0934A123-148855823224376081@192.0.2.10,

CALL_ANI=sip:123456789@192.0.2.10:5060 }

26152270: 192.0.2.10: Mar 03 2017 16:23:52.274 +0000: %CVP_10_5_IVR-7-CALL: {Thrd=http-

processor26} VXMLManager:generateVXML: CALLGUID=B352D0D8FF6211E687E780CE0934A123 Generated VXML

from template 'SubmitBack.template' for client: 10.27.2.160 clientType: IOS

Após alguma hora desde que você não vê anymore as mensagens e o atendimento falham com
este erro

43793322: 192.0.2.10: Mar 03 2017 16:24:01.291 +0000: %CVP_10_5_SIP-3-SIP_CALL_ERROR: CALLGUID =

B352D0D8FF6211E687E780CE0934A123 LEGID = B3EC0380-FF6211E6-87ED80CE-934A123 - [INBOUND] -

ABNORMALLY ENDING - SIP code [200], Reason Hdr [Q.850;cause=38] Q850 Reason [38 - Network out of

order, typically a TCL script abnormal disconnect.], GW call using SURV TCL flag [true], NON

NORMAL flag [true], DNIS [9876], ANI [123456789] with AGE (msecs) 9079 and Call History :

77777777773223|-1; [id:5004]

Da análise do gateway VXML, você poderia ver que mensagem HTTP CALL_NEW está enviado
ao CVP, mas o CVP nunca recebeu i, desde que há um Fetchtimeout dos segundos 7, gateway
envia uma mensagem do ADEUS

1142234: Mar 3 11:53:20.510: //9293168/D40B56A8A288/VXML:/vxml_vapp_bgload_from_proc:

urlp=http://192.0.2.10:8000/cvp/VBServlet?MSG_TYPE=CALL_NEW&CALL_DNIS=77777777775609&CALL_UUI=&C

ALL_ANI=sip:123456789@192.0.2.10:5060&RECOVERY_VXML=flash:recovery.vxml&CLIENT_TYPE=IOS&CALL_ID=

D40B56A8FF3E11E6A288D46DB055BF16&ERROR_CODE=0 fetchaudio=NULL delay=0 minimum=0

1142235: Mar 3 11:53:20.510: //9293168//HTTPC:/httpc_get_doc: url:

http://192.0.2.10:8000/cvp/VBServlet?MSG_TYPE=CALL_NEW&CALL_DNIS=77777777775609&CALL_UUI=&CALL_A



NI=sip:123456789@192.0.2.10:5060&RECOVERY_VXML=flash:recovery.vxml&CLIENT_TYPE=IOS&CALL_ID=D40B5

6A8FF3E11E6A288D46DB055BF16&ERROR_CODE=0

1142236: Mar 3 11:53:20.510: //9293168/D40B56A8A288/VXML:/vxml_vapp_bgload:

url

http://192.0.2.10:8000/cvp/VBServlet?MSG_TYPE=CALL_NEW&CALL_DNIS=77777777775609&CALL_UUI=&CALL_A

NI=sip:123456789@192.0.2.10:5060&RECOVERY_VXML=flash:recovery.vxml&CLIENT_TYPE=IOS&CALL_ID=D40B5

6A8FF3E11E6A288D46DB055BF16&ERROR_CODE=0 cachable 1 fetchtimeout 7 maxage=-1 maxstale=-1

1142237: Mar 3 11:53:20.510: //9293168//AFW_:/vapp_bgload:

url=http://192.0.2.10:8000/cvp/VBServlet?MSG_TYPE=CALL_NEW&CALL_DNIS=77777777775609&CALL_UUI=&CA

LL_ANI=sip:123456789@192.0.2.10:5060&RECOVERY_VXML=flash:recovery.vxml&CLIENT_TYPE=IOS&CALL_ID=D

40B56A8FF3E11E6A288D46DB055BF16&ERROR_CODE=0

1142238: Mar 3 11:53:20.510: //9293168//HTTPC:/httpc_get: url length=236

Solução

Passo 1: Execute o comando netstat no comando prompt de Windows dos server do atendimento
CVP. A saída mostra que mais a sessão de TCP 34000 no estado TCP_WAIT na porta 8000 e lá
era poucas outras portas no mesmo estado também.

Passo 2: O artigo Microsoft da revisão fala sobre a edição com o server de Windows 2008 com
sessões penduradas TCP_WAIT após 497 dias da inicialização do sistema

Todas as portas TCP/IP que estão em um estado TIME_WAIT não são fechadas após 497 dias
da inicialização do sistema em Windows Vista, em Windows 7, em Windows Server 2008 e em
Windows Server 2008 R2

Passo 3: Verifique o uptime do server CVP no gerenciador de tarefa. Neste caso, era 498 dias.

Passo 4: Recarregue o server CVP. Cancela todas as sessões penduradas TCP_WAIT. O hotfix
está disponível na site do microsoft.

https://support.microsoft.com/en-us/help/2553549/all-the-tcp-ip-ports-that-are-in-a-time-wait-status-are-not-closed-after-497-days-from-system-startup-in-windows-vista,-in-windows-7,-in-windows-server-2008-and-in-windows-server-2008-r2
https://support.microsoft.com/en-us/help/2553549/all-the-tcp-ip-ports-that-are-in-a-time-wait-status-are-not-closed-after-497-days-from-system-startup-in-windows-vista,-in-windows-7,-in-windows-server-2008-and-in-windows-server-2008-r2
https://support.microsoft.com/en-us/help/2553549/all-the-tcp-ip-ports-that-are-in-a-time-wait-status-are-not-closed-after-497-days-from-system-startup-in-windows-vista,-in-windows-7,-in-windows-server-2008-and-in-windows-server-2008-r2
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