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Introdução

Este original descreve o linguagem de marcação extensível da Voz (VXML)/o esconderijo portal
do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Voz de cliente (CVP) para arquivos de media.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gateway VXML●

CVP●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

No esconderijo do cliente HTTP, há dois tipos de esconderijo envolvidos em armazenar arquivos



de media:

O esconderijo da media player IVR e1.
O esconderijo do cliente HTTP2.

A configuração de cache do server overwrites os ajustes do cliente HTTP, estes parâmetros são
enviados do server através dos cabeçalhos da mensagem HTTP, ou através dos scripts do
aplicativo do vxml.

Considerações pondo em esconderijo alertas do gateway

Etapa 1. Quando os prompts de áudio são armazenados em um servidor de mídia HTTP, os
métodos pondo em esconderijo alertas do gateway apropriado são necessários a fim aperfeiçoar
o desempenho do gateway e do consumo da largura de banda de rede. O desempenho do
gateway diminui por aproximadamente 35-40% se pôr em esconderijo é desabilitado inteiramente.

A fim configurar pôr em esconderijo no gateway, ajuste estes no gateway:

..ivr prompt memory 15000

..http client cache memory file 500

..http client cache memory pool 15000

Note: O arquivo da memória de cache de cliente HTTP representa o arquivo o maior da
alerta do tamanho (nos Kbytes) que pode ser posto em esconderijo. Geralmente, o cliente
alerta maior do que 500K (aproximadamente um minuto de comprimento) deve se quebrar
acima em partes menores, mais manejáveis a fim facilitar a carga e pôr em esconderijo. Por
exemplo, a música da fila podia ser um laço repetitivo de uma segundo alerta
30. Igualmente note que porque as alertas são fluídas, a alerta não põe em esconderijo a
menos que a alerta do todo for jogada. Consequentemente, recomenda-se que você faz a
alertas um tamanho manejável.

Etapa 2. Sincronize o datetime entre o gateway e o servidor de mídia HTTP.

Note: A sincronização não tem que ser exata, mas pelo menos dentro de um minuto ou de
dois. Os tempos que não são sincronizados podem fazer com que as alertas nunca
refresquem ou refrescarão com cada atendimento, ambo são comportamentos indesejados.

Etapa 3. No servidor de mídia, ajuste a expiração satisfeita (por exemplo 15 minutos).

Note: No IIS, isto é feito sob a aba do cabeçalho HTTP. A alerta do gateway é refrescada
após este período de tempo. O período escolhido deve refletir como frequentemente o
regravar alerta e quanto tempo você é disposto esperar para ter a carga alerta nova após a
alteração.

Etapa 4. Navegue aos programas > às ferramentas administrativas > ao gerenciador de IIS.

Etapa 5. Navegue ao arquivo do .WAV que você quer alterar.



Etapa 6. Então, clicar com o botão direito > propriedades > cabeçalhos HTTP

Etapa 7. Permita a expiração satisfeita.

Como determinar se o gateway está pondo em esconderijo
corretamente

A fim determinar se você configurou corretamente o gateway que põe em esconderijo, siga isto:

O fazer logon que IIS o servidor de mídia grava cada vez que pedidos do cliente uma alerta. Se
pôr em esconderijo se estabelece corretamente, estes pedidos parecem minutos
aproximadamente cada X (X é o que quer que foi definida como o intervalo do refrescamento em
etapa 3.) para toda a alerta particular. O log é encontrado em:
C:\WINNT\system32\LogFiles\W3SVC1\ex*

Ou,

Execute o cache de cliente HTTP da mostra no gateway. A coluna fresca do tempo deve igualar o
período de horas da atualização ajustado no servidor de mídia HTTP.

Por exemplo, se o período do refrescamento foi ajustado a 15 minutos, isto deve dizer 900
segundos. A coluna da idade mostra quanto os segundos passaram desde que a alerta foi
refrescada por último. Geralmente, este número é menos do que o tempo fresco. Contudo, se
nenhum atendimento tem alcançado nunca a alerta recentemente, este número pode ser maior
do que o tempo fresco. As alertas são refrescadas somente quando provocadas por um
atendimento e o tempo fresco alerta expirou. Se o tempo fresco é muito um alto valor, a única
maneira de remover a alerta do esconderijo (a não ser os comandos ocultos) é recarregar o
gateway.

Émuito mais fácil apenas adicionar o encabeçamento como o cabeçalho HTTP real através do
IIS.

Isto pode ser feito através de IIS 6 ou 7.

http://weblogs.asp.net/joelvarty/archive/2009/03/23/force-ie7-compatibility-mode-in-ie8-with-iis-
settings.aspx

Calcule FreshTime

Há diversas variáveis que podem afetar o FreshTime de um arquivo, como: os cabeçalhos da
mensagem HTTP do server, e o esconderijo refrescam o valor configurado através do CLI, etc.

Assim como você sabe que valor um arquivo usa para seu FreshTime? O FreshTime de um
arquivo é determinado nos estes precedência:

1. Quando um arquivo estiver transferido do server HTTP, se um dos cabeçalhos da mensagem
HTTP contém este:

                        

http://weblogs.asp.net/joelvarty/archive/2009/03/23/force-ie7-compatibility-mode-in-ie8-with-iis-settings.aspx
http://weblogs.asp.net/joelvarty/archive/2009/03/23/force-ie7-compatibility-mode-in-ie8-with-iis-settings.aspx


Cache-Control: max-age = <value in seconds>

O <value no seconds> é usado então como o FreshTime para este arquivo.

2. Se (1) são encabeçamentos não atuais, mas estes dois estão incluídos na mensagem HTTP:

                       

Expires: <expiration date time>

Date: <Current date time>

Então, o time> da data do <expiration da diferença - o time> <Current da data é usado como o
FreshTime para este arquivo.

3. As especs. HTTP/1.1, o RFC 2616 (HTTP), recomendam que dos cabeçalhos da mensagem
HTTP como descrito em (1) ou em (2) estar presente.  Se o server não envia (1) ou (2) em sua
resposta HTTP, a seguir você pode tomar 10% da diferença entre a data e o Last modified dos
cabeçalhos da mensagem:

                    

Last-Modified: <last-modified date time>

Date: <Current date time>

Assim, o FreshTime para este arquivo é calculado como:

       

FreshTime = 10% x ((Last-Modified) - (Date))

4. Finalmente, isto é quando o esconderijo refresca a configuração CLI entra o jogo. O CLI
permite que o usuário atribua um valor heurístico de FreshTime aos arquivos como um valor
provisório caso que isso nenhuma do acima (1)-(3) os cabeçalhos da mensagem estam presente.

c5400-02(config)#http client cache refresh ?

<1-864000> Time value in seconds

O padrão refresca o valor é 86400 segundos (24 horas).

Note: O cache de cliente configurado HTTP refresca não tem nenhum efeito em arquivos
quando alguns dos cabeçalhos da mensagem (1) - (3) estar presente.

Note: Este CLI, se de fato, não é retroativo. Isto é, configurados recentemente refrescam o
valor aplicam-se somente aos arquivos entrantes novos. Não tem nenhum efeito nas
entradas já no esconderijo.

Remova as entradas ocultas velhas

Note: O roteador nunca refresca todos os arquivos velhos no seus próprios
automaticamente.



Os arquivos velhos são refrescados somente em uma base como necessário. Por que o roteador
gastaria seus ciclos de CPU valiosos que atualizam os arquivos no esconderijo sem saber se ou
quando aqueles arquivos estão indo ser usados, quando o CPU é precisado para outros serviços
urgentes?

Isto significa que uma entrada oculta velha pode ficar no esconderijo por muito tempo até que
esteja removido para fazer a sala para uma cópia atualizada do mesmos arquivar, ou para um
outro arquivo que apenas precise seu espaço de memória no esconderijo. Às vezes uma entrada
oculta velha pode ainda ser útil, se sua idade não excedeu o valor de MaxStale especificado pelo
aplicativo.

Em resumo, mesmo se uma entrada oculta é velha, ou ainda útil, podem ser calculadas com este
as comparações simples:

-        file is fresh                                    if FreshTime > Age

-        file is stale but still usable         if (FreshTime + MaxStale) > Age

-        file is stale and not usable         if (FreshTime + MaxStale) <= Age

MaxStale

Indica que o cliente é disposto aceitar uma resposta que exceda seu tempo de expiração. Se
MAX-velho é atribuído um valor, a seguir o cliente é disposto aceitar uma resposta que exceda
seu tempo de expiração por não mais do que o número especificado de segundos. Se nenhum
valor é atribuído a MAX-velho, a seguir o cliente é disposto aceitar uma resposta velha de toda a
idade.

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html

Como mencionado previamente, uma entrada oculta velha é removida por seu proprietário em
uma base como necessário, quando:

A entrada oculta torna-se velha; e

Sua contagem referência é zero (0), isto é, ninguém está usando esta entrada oculta; e

Seu espaço de memória é precisado de fazer a sala para outras entradas

Isto significa que o cliente HTTP e a media player IVR devem controlar e controlar suas entradas
ocultas desta maneira em modos da NON-fluência e de fluência, respectivamente. Que se o
cliente HTTP precisa de limpar algumas entradas velhas para recuperar o espaço no pool mas
nele de memória de cache não é o proprietário daqueles arquivos?  Esta transforma-se a
responsabilidade do ager do fundo do cache de cliente HTTP.

O ager do fundo do cache de cliente HTTP acorda os minutos cada 5. Se a memória total usada
para as entradas ocultas excede o ponto inicial de 70% do tamanho de pool configurado da
memória de cache, o ager andará através de cada entrada oculta. Se a entrada é ainda fresca,
sairá d sozinha. Se a entrada é velha e não tem nenhuma referência a ela, isto é, contagem
referência = 0, o cliente HTTP suprime da entrada no seus próprios porque é o proprietário

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html


legítimo dessa entrada. Se a entrada velha tem uma contagem 1 da referência nela e não tem
nenhuma pai ou criança ligado a ela, significar o arquivo não está no meio de refresca a
transferência, o cliente HTTP chama de volta ao notifica a media player para liberar esta entrada
velha.

Comando audio-prompt load

Às vezes, pode ser desejável ou necessário transferir manualmente um arquivo de áudio no
roteador. Nós somos ditos até agora já que o roteador não vai automaticamente ao server HTTP
refrescar entradas ocultas velhas. Aquelas entradas são refrescadas somente quando são
precisadas.  Uma transferência manual pode superar esta edição.

Uma outra encenação que uma transferência manual pode ser útil é preload um grande prompt
de áudio no modo defluência. Isto pode ser feito antes que a primeira chamada esteja recebida de
modo que o chamador não experimente nenhum atraso da carga alerta.

A fim transferir manualmente um arquivo de áudio particular, execute este o comando CLI:

<url> da carga do prompt de áudio

O <url> é onde o arquivo de áudio reside no server. Naturalmente, o cache de cliente HTTP é
esperado ser configurado corretamente para salvar este arquivo no esconderijo. 

Note: Se o <url> é uma alerta ativa, isto é, atualmente no jogo, este CLI não toma o efeito.

Tempo da data

Também, assegure-se de que o datetime entre o gateway e o servidor de mídia HTTP esteja
sincronizado. Esta é uma obrigação.

aviso: Não use o cache de cliente claro HTTP no VXML GW. Se este comando é invocado
VXML muito carregado/ativo GW, sabe-se para causar problemas, corrupção de memória e
impactos. Basicamente, o uso do cache de cliente claro do HTTP de IP todo não é
recomendado. O que faz é refresca todas as entradas do esconderijo, e o que acontece é
ele cria e suprime de Nós da lista vinculada do esconderijo que causa alguns problemas. O
comando é em processo da remoção do ® do Cisco IOS. O comando recomendado é cache
de cliente ajustado HTTP velho, o que este comando faz é ele apenas refresca mudado
recentemente parte do esconderijo.
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