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Introdução 

Este original descreve como configurar Cisco UCCE com o nuance texto a expressão (TTS) e o
reconhecimento de discurso automático (ASR).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

 UCCE com o portal da Voz de cliente (CVP)●

 Cisco virtualizou o gateway do navegador de voz (CVVB) ou do linguagem de marcação de
Xtended da Voz (VXML)

●

 Nuance TTS e server ASR  ●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

CVP 11.6●

UCCE 11.6●



VVB 11.6●

Identificador 10.0 do nuance●

Servidor de discurso 6.2.x do nuance●

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.

Configuração básica Cisco UCCE
Configuração em VVB

Etapa 1. Início de uma sessão à página de administração CVVB: <vvb_fqdn> de https://.

Etapa 2. Navegue ao subsistema > aos servidores de discurso > aos server TTS.

Etapa 3. Configurar o server TTS segundo as indicações da imagem.

Note: 192.168.33.28 é endereço do Protocolo IP do server TTS.

Se o uso de um nome de máquina, em vez do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, é exigido em seu desenvolvimento, no campo de nome

do servidor, forneça o nome de máquina em vez do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Nesse caso, você precisa de
prover o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da máquina no ect/arquivo dos
anfitriões.



Este comando no comando line interface(cli) VVB faz o link entre o nome e o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT etc./anfitriões:

os utils VVB adicionam o <ip> do <machine_name> host-à-IP

Exemplo: os utils VVB adicionam host-à-IP o nuance 192.168.33.28 

Configuração em VXML GW (se VVB não é distribuído)

Etapa 1. Defina o hostname ao mapeamento de endereço IP para server ASR e TTS.

o IP hospeda-nos ASR-EN-192.168.33.28

o IP hospeda-nos TTS-EN-192.168.33.28

host TTS-FR-FR 192.168.33.28 IP

host ASR-FR-FR 192.168.33.28 IP

host TTS-de-de 192.168.33.28 IP

host ASR-de-de 192.168.33.28 IP

host TTS-PT-PT 192.168.33.28 IP

Host ASR-PT-PT 192.168.33.28 IP

IPCC-nuance 192.168.33.28 do host IP

Etapa 2. Defina o identificador de recurso uniforme (URI) da classe da Voz para combinar o
Session Initiation Protocol (SIP) URI do server ASR no dial-peer.

exprima o sorvo do uri ASR da classe

modele asr@192.168.33.28

Etapa 3. Defina a classe URI da Voz para combinar o SORVO URI do server TTS no dial-peer.

exprima o sorvo do uri TTS da classe

modele tts@192.168.33.28

Etapa 4. Defina a quantidade de memória máxima usada para alertas transferidas.

memória alerta 15000 do ivr

Etapa 5. Defina o SORVO URI do server ASR e TTS.

ASR-server sip:asr@192.168.33.28 do ivr

TTS-server sip:tts@192.168.33.28 do ivr

Etapa 6. Configurar a Voz do SORVO sobre o dial peers IP (VOIP). Este dial peers está usado

mailto:tts@10.201.198.28
sip:tts@10.201.198.28


como um dial peer de saída quando o gateway inicia um protocolo de controle dos recursos de
mídia (MRCP) sobre a sessão do SORVO ao server ASR/TTS (versão 2 MRCP).

voip da voz do dial peer 5

dial-peer da descrição para o nuance AR

protocolo de sessão sipv2

destino de sessão ipv4:192.168.33.28

transporte tcp da sessão

uri ASR do destino

DTMF-relé RTP-NTE

codec g711ulaw

nenhum vad

!

voip da voz do dial peer 6

dial-peer da descrição para o nuance TTS

protocolo de sessão sipv2

destino de sessão ipv4:192.168.33.28

transporte tcp da sessão

uri TTS do destino

DTMF-relé RTP-NTE

codec g711ulaw

nenhum vad

Texto a expressão no estúdio do atendimento CVP

O server TTS está chamado quando um elemento audio no estúdio do atendimento CVP não é configurado ou o arquivo de áudio não existe no URI
especificado e opta pelo caminho de áudio. 

Etapa 1. Selecione o elemento audio.

Etapa 2. Selecione a aba audio, e navegue ao artigo audio.

Etapa 3. Configurar o artigo audio a fim usar texto a expressão em vez dos arquivos do audo. Escreva o texto que você quer converter ao discurso no campo
TTS, segundo as indicações da imagem.



Apoio das Multi-línguas

O elemento do modificador do aplicativo no estúdio do atendimento CVP reserva fornecer o multi-
languange apoio. Está aqui um exemplo do script que use línguas diferentes.



Note: Você é exigido instalar o bloco que do langage você apoia, no server do nuance
TTS/ASR. Por exemplo, para usar o alemão (de-DE), um bloco do idioma alemão no server
TTS é exigido.

Configurar Multi-línguas

Etapa 1. A fim selecionar a língua, ajuste o campo da língua no elemento do modificador do
aplicativo, segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Agora, o bloco alemão da língua (de-DE) é usado no elemento audio seguinte. Para
reverter de volta a uma outra língua, use o modificador do aplicativo mais uma vez.

Note: Para usar Cisco VVB com multi-línguas, exige-se para instalar os seguintes serviços
especiais de engenharia (ES): 11.5ES43 e 11.6 ES22. Mais informação em CSCvf30722.

Server do nuance ASR/TTS da configuração básica

Depois que você instalou o server do nuance ASR/TTS e a licença está configurada, há poucas
mais tarefas que você precisa de fazer, a fim terminar a configuração com UCCE.

Configuração de servidor de discurso

Etapa 1. Abra o arquivo: C:\Program arquiva (server x86)\Nuance\Speech \ server \ configuração \
NSSserver.cfg.

Etapa 2. Procure por server.mrcp1.resource.2.url e mude o valor a /synthesizer dos media
/speechsynthesizer.

Etapa 3. Procure por server.mrcp1.resource.3.url e mude o valor a /recognizer dos
media/speechrecognizer.

Etapa 4. Procure por server.mrcp1.osrspeechrecog.cache.maxNumber e ajuste o valor variável ao
número de identificador licencia-o têm. Por exemplo, se você manda a licença de 4 portas a
seguir mudar o valor variável a 4.

A etapa 5.Search para server.mrcp1.osrspeechrecog.startOfSpeechOnDTM e ajustou o valor
variável a 0(zero) de 1.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf30722/?rfs=iqvred


Configuração do identificador

Etapa 1. Abra o arquivo: C:\Program Files\Nuance\Recognizer\config\Baseline.xml.

Etapa 2. Ajuste os valores do param ao número máximo de licenças do identificador do valor
padrão.

<param name="swirec_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                         <min_value>0</min_value>

            </declaration>

            <value>4</value>

 </param>

<param name="swiep_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                           <min_value>0</min_value>

          </declaration>

<value>4</value>

 </param>

Note: O valor 4 foi especificado aqui, desde que esta é uma aplicação da licença do nuance
4-port.

Configuração de Vocalizer

Etapa 1. Abra o arquivo: C:\Program arquiva (x86)\Nuance\Vocalizer para a empresa \
configuração \ Baseline.xml.

Etapa 2. Ajuste os valores do param ao número máximo de licenças do sintetizador.

<param name="swiep_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                           <min_value>0</min_value>

          </declaration>

<value>4</value>

 </param>

Etapa 3. Altere o ssml_validation de restrito para advertir.

 <ssml_validation>warn</ssml_validation>
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