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Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos edições portais do server OutofMemory, da
licença e do fluxo de chamadas do linguagem de marcação extensível da Voz da Voz de cliente
Cisco (CVP) (VXML).

Pré-requisitos

Exigência

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco exprime o portal●

Distribuição de servidor VXML●

Reconhecimento de discurso automático (ASR) e texto a expressão (TTS)●

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Pesquise defeitos fora das edições da memória

Um dos problemas mais comuns no CVP é quando o server VXML é executado fora da memória
e do relatório e/ou causado um crash com o erro “java.lang.OutOfMemoryError”.

Até a versão CVP 11.0, há uma limitação no tamanho total da memória atribuída ao server VXML,
segundo as indicações da imagem.

Toda esta configuração da memória do montão, do PermGen e da memória nativa é configurada
no software Foundation\Procrun2.0 \ VXMLServer \ parâmetros \ Java \ opções
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache.

Categorização fora de edições da memória

Travamentos  Edições do montão: Erro: OutofMemory “java.lang.OutOfMemoryError”Linha JVM:
Incapaz de criar a linha JVMSolução: Pesquise defeitos a memória feita sob encomenda do
montão do aplicativo/aumento SOMENTE se for necessárioPara 11.0: Instale o ES15 e então
o ES-25 para a edição conhecida VXMLEdições de PermGen:Erro: “lang.OutOfMemoryError: incapaz
de criar a linha nativa nova”Solução: Aumente Permgen a 256 (o MAX)Para 11.5: O padrão
PermGenSize é 512 (consulte CSCvc71931)Impacto JVM:arquivos de logs:
hs_err_pid*.logIntegração de bibliotecas da 3ª parte com JVM (refira como distribuir
bibliotecas da 3ª parte em Presenation)

●

Logs relativos

Procure o heapdump possível das Javas (*.hprof) em C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs.

Procure erros de PermGen: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\logs.

Procure o impacto L hss_err_pid_* JVM: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\bin &
C:\windows\system32.

Ferramentas

JConsole●

VisualVM●

ESTEIRA do eclipse●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc71931


JConsole

Use o jConsole para o monitor em linha.

VisualVM

Use VisualVM a fim monitorar o server VXML e o desempenho do aplicativo.

Monitore o montão e o permgen●

Monitore PermGen●

Instantâneo do aplicativo●

Descarga da linha da tomada - Look for obstruiu linhas●

Descarga/instantâneo do montão●

ESTEIRA de Elipse

Use a ESTEIRA do eclipse, quando o server VXML já causou um crash e você gostaria de
conhecer a razão para o impacto.

Carregue o hprof na ESTEIRA. Navegue à descarga do montão do File > Open●

O relatório indicará suspeitos do problema no escape●



Pesquise defeitos edições da elevação VXML

Outros problemas comuns acontecem quando as elevações VXML, referirem Release Note e
matriz de compatibilidade para mais informação detalhada.

Considere versões diferentes de TOMCAT, ele é importante notar que o Desenvolvimento de
aplicações feito sob encomenda deve seguir esta hierarquia da classe quando você promove o
aplicativo. Uma ó biblioteca pary que trabalhe muito bem em uma versão de TOMCAT não pode
poder fazer assim em TOMCAT novo. 

Nota:  Evite o uso de CVP_War colocar arquivos jar do costume/3ª parte.



Pesquise defeitos as edições da NON-memória (fluxo de chamadas, ASR e o TTS)

Recolha os logs destes lugar:

C:\Cisco\CVP\logs\VXML - Olhe estes logs e ID de sessão da trilha para o atendimento dos
problemas relacionados da licença/VXML através dos aplicativos múltiplos

●

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs AdminLogger (para as edições relativas ao desenvolvimento
do aplicativo)Registador da chamada global (edições da chamada de aplicativo
VXML)Registador do erro (registador global do erro de aplicativo, erro dos logs relativos à
execução do aplicativo)

●

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\logs Logs de Tomcat (úteis debugar o aplicativo que causa edições com
integrationg com Tomcat)

●

Log do aplicativo: >Application> \ logs de C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\ Atividade:
Execução do aplicativoErro: Log de erros com em aplicativoAdmin: Comum 

●
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