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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos a característica portal da Voz de cliente (CVP)
CVA.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Liberação 12.5 do Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco empacota a liberação 12.5 da empresa do Contact Center (PCCE)●



Liberação 12.5 CVP ●

Cisco virtualizou o navegador de voz (CVVB) 12.5 ●

Google Dialogflow●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Cisco empacota a liberação 12.5 da empresa do Contact Center (PCCE)●

Liberação 12.5 CVP ●

Cisco virtualizou o navegador de voz (Cisco VVB) 12.5●

Google Dialogflow●

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.

Background

O CVP 12.5 introduz a característica assistente virtual do cliente (CVA), em que você pode usar
Google texto a expressão (TTS), serviços do reconhecimento de discurso de Austomatic (ASR) e
do processamento de linguagem natural (NLP). Este suportes de recurso humano-como as
interações que o permitem de resolver rapidamente e mais eficientemente edições dentro da
resposta de voz interativa (IVR) com processamento de linguagem natural. Este original focaliza
pesquisa defeitos sobre, se você quer aprender que mais sobre a revisão da configuração CVA
este original configura o assistente virtual do cliente CVP (o CVA)

Troubleshooting

A maioria das edições encontradas no desenvolvimento CVA podem ser identificadas através dos
logs do servidor de discurso. Primeiramente você precisa de assegurar-se de que o servidor de
discurso seja ativo.

Etapa1. No CVVB, navegue à utilidade de Cisco VVB.

Etapa 2. Na página da utilidade, navegue às ferramentas > aos serviços de rede. Assegure-se de
que o servidor de discurso seja estado IN SERVICE.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-customer-voice-portal/215527-configure-cvp-customer-virtual-assistant.html


Em segundo, antes que você permita traços e recolha logs, você pode testar e pesquisar defeitos
a resposta de Dialogflow às intenções do agente virtual de Dialogflow.

Por exemplo, tente a resposta ao mensagem de boas-vindas do padrão.

No agente virtual de Dialogflow no lado direito, o tipo olá! e entra então. Você pode ver a resposta
ao mensagem de boas-vindas.

Você pode igualmente verificar a história da conversação de agente.

Etapa 1. Selecione a história do agente virtual de Dialogflow.

Etapa 2. Na página da história, selecione a última conversação. Você vê toda a interação entre o
agente e o chamador virtuais, segundo as indicações da imagem.



Níveis de rastreamento e coleção do log

Servidor de discurso de Cisco VVB

Para permitir o os logs do servidor de discurso, siga estas etapas:

Etapa1. Na página da utilidade de Cisco VVB, navegue a: Traço > configuração.

Etapa 2. Selecione o servidor de discurso.

Etapa 3. Agora, você vê o nível padrão do grupo dos traços.



Cuidado: O nível de rastreamento do servidor de discurso exige para ser aumentado a fim
considerar a troca da mensagem entre o servidor de discurso de Cisco VVB e Google
Dialogflow. Contudo, quando você aumenta o nível de rastreamento do servidor de discurso,
o sistema pode experimentar a degradação do desempenho. Assegure para fazer isto
durante o tempo da NON-produção ou em um ambiente de laboratório.

Etapa 4 Aumente o nível de rastreamento do servidor de discurso a XDebuggin3 a fim ver o fluxo
de mensagem entre o servidor de discurso de Cisco VVB e Google Dialogflow.

Os logs do servidor de discurso não estão disponíveis através da ferramenta do monitoramento
em tempo real (RTMT), assim que você deve transferir os logs através da interface de linha de
Cisco VVB Comman (CLI).

file get activelog speechserver/logs/SpeechServer

file view activelog speechserver/logs/SpeechServer/*.log



Google Dialogflow

Estes são dois logs principais que podem ser usados para pesquisar defeitos a integração de
Cisco CVA com Google Dialogflow: Logs de Google Stackdriver e de atividade.

Nota: Permita logs de Google tem uma taxa adicional ao uso API.

Google Stackdriver ajuda-o a seguir os pedidos do chamador ao agente virtual e às respostas
respectivas. Estão aqui as etapas para permitir e recolher os logs de Google Stackdriver.

Etapa1. No agente virtual de Dialogflow clique sobre o ícone de configurações.

Etapa 2. Na janela de definição, deslize as interações do log à barra de Google Cloud à direita
assim que você permite os logs. Você vê Google Stackdriver permitido e a opção de abrir os logs.

Etapa 3. Coloque alguns atendimentos a fim recrear a edição e clicar sobre logs Open. Você vê
os pedidos ao agente virtual e às respostas.

Nota: Você pode usar o ID de sessão nos logs de Strackdriver, que é o mesmo que o
CALLGUID em logs e em callid CVP em logs de atividade do aplicativo do estúdio do
atendimento, para seguir o atendimento fim-a-fim do CVP ao agente virtual de Dialogflow.



Os logs de atividade registram basicamente todas as atividades que acontece no projeto de
Google. A característica CVA é relacionada na maior parte às atividades de Dialogflow.
Consequentemente, pesquisar defeitos o CVA emite-o somente necessidade de permitir as
atividades de Dialogflow. 

Estão aqui as etapas para permitir e recolher os logs de atividade de Dialogflow

Etapa1. Na janela de configuração virtual do agente de Dialogflow, clique sobre a identificação do
projeto, segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Na plataforma de Google Cloud, clique sobre as barras do ajuste no canto superior do
lado esquerdo. Então, navegue-me estão & Admin > log de auditoria.



Etapa 3. No indicador dos log de auditoria, datilografe Dialogflow para filtrar todos os logs.
Verifique a caixa de Dialogflow API e todas as permissões no lado direito segundo as indicações
da imagem.

Etapa 4. Clique sobre a plataforma de Google Cloud e selecione a aba da atividade.



Etapa 5. No lado direito nas categorias secione, clique sobre os tipos da atividade. Uncheck todas
as atividades, verifique somente o acesso de dados e clique a APROVAÇÃO.  

Você vê as atividades relativas a Dialogflow agora na janela de atividade.

A maioria de problemas comuns

Estes são a maioria de problemas comuns encontrados na integração de Cisco CVA e de Google.

Incapaz de ver detalhes em NOAMP quando Cisco VVB for selecionado

Esta edição é relacionada principalmente para certificate a troca entre Cisco VVB e o server do
gerenciador de operações CVP (OAMP) através da interface do utilizador nova da configuração
OAMP (NOAMP) (UI).

Nos logs OAMP (C:\Cisco\CVP\Logs\OAMP\)



Incapaz de ver a característica CVA em SPOG

Na única placa PCCE Admin Worksation (AW) de vidro (SPOG) você vê este erro

Nos logs AW Tomcat” (do C \ icm \ gato \ logs \ CCBU*), você vê:

Esta edição é relacionada principalmente à adição a Cisco VVB no SPOG e a troca do certificado
entre Cisco VVB e o AW.

O discurso Sever está para baixo quando VVB/Engine estiver acima

Nesta encenação, o Mensagem de Erro é jogado ao caller(error.wav).

Se o texto a expressão (TTS) ou os prompts de áudio são postos em esconderijo, o alerta inicial
está jogado.

No servidor de discurso registra-o veem:



Nos logs de atividade do aplicativo do estúdio do atendimento você vê:

O server VXML vai para baixo no meio do atendimento

Os atendimentos são deixados cair.●

Você não vê que algum entra o aplicativo VXML enquanto o server VXML está para baixo.●

Os logs do servidor de discurso indicam a última resposta de Google.●

Os logs do motor mostram o erro recusado conexão quando o motor tenta se comunicar com
o server VXML

●

Em Cisco VVB (Engine/MIVR) registra-o veem:

Cisco VVB não capaz de comunicar-se com Google Dialogflow

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:

Nos logs de atividade do aplicativo de Studo do atendimento você não vê nenhum Reource ou
erro segundo o desenvolvimento. Para o elemento de DialogFlow você vê:

Para DFIntent você vê:



Nenhuma encenação da entrada

Nos logs de atividade do aplicativo do estúdio do atendimento você vê:

Em Cisco VVB (Engine/MIVR) registra-o veem:

Chave incorreta de Json

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:

Edição na configuração da conta de serviço

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:



Língua errada ajustada no aplicativo de CallStudio

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:

Única edição da declaração com projeto DF

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:



Para resolver a edição relacionou-se para escolher a declaração, você tem o plano dos
fundamentos da empresa, segundo as indicações da imagem ou altera as propriedades do
aplicativo do estúdio do atendimento e a única declaração ajustada a falso.



A fim mudar a única declaração os ajustes no aplicativo do estúdio do atendimento seguem estas
etapas:

Etapa1. No aplicativo do estúdio do atendimento, no direito-clique e nas propriedades seletas.



Etapa 2. Na janela de propriedades, navegue para chamar ajustes Doc do estúdio > da raiz e na
janela de propriedade do VoiceXML adicionar Recognize.singleUtterance e ajuste-o a falso.



Etapa 3. Clique a aprovação para salvar a e então para validar e distribuir o aplicativo ao server
VXML.

Questão de sincronização NTP

No servidor de discurso de Cisco VVB registra-o veem:
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