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Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het gebruik van SSH File Transfer Protocol (SFTP) en
Secure Shell (SSH) met Speech Connect om een bulkuploaden van gesproken naambestanden
uit te voeren.

Achtergrondinformatie

Op dit moment is de gebruiker geïnstrueerd om het Names-bestand te uploaden naar de Speech
Connect-server, maar het bericht geeft de gebruiker niet op hoe deze taak te volbrengen.

Een bulk-uploaden van gesproken naambestanden uitvoeren

Om een bulkuploaden uit te voeren, volgt u deze stappen:

Open een SSH-sessie voor de Speech Connect en log in met scadmin. Gebruik hiervoor een
SSH-client zoals putty.exe.

1.

Voer na inloggen in:
cd /tmp

mkdir name_files

cd name_files

2.

Voer vervolgens sftp username@host in om verbinding te maken met een SFTP-server,
zoals:
sftp scadmin@10.1.1.1.

3.

Voer uw wachtwoord in wanneer dit wordt gevraagd.4.

Zorg ervoor dat de opgenomen namen zich in de SFTP huisfolder bevinden.5.
Voer aan de prompt * in. De Name bestanden worden gedownload.Opmerking: Als er extra6.



   

bestanden in de SFTP-map staan (anders dan spraakbestanden), moet u mogelijk
specifieker zijn dan de wild-kaart in het bovenstaande voorbeeld. Het voorbeeld kopieert alle
bestanden in de SFTP-startmap.
Voer Afsluiten in om de ftp-verbinding te sluiten.
Opmerking: Meld u aan bij de server als wortel. Als u op dit moment als SCAdmin bent
aangemeld voor een SSH-sessie voor Speech Connect, voert u het woord <enter>in en
wordt u gevraagd een wortelwachtwoord in te voeren. Dan wordt u de wortelgebruiker.

7.

Ga vervolgens verder met Stap 3: Een bulk uploaden van Spoken Name Files.Meld u aan op
de server als de basisgebruiker en voert u het volgende in:
cd /tmp/name_files

chown seaa *

chgrp seaa *

cp /tmp/name_files/* /opt/cisco/speechconnect/ssp/prompts/seaa/1/spoken_name

8.

Gerelateerde informatie
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