Como ajustar traços e recolher logs UCCE
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Introdução
Este original descreve como ajustar traços no Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE),
na fineza de Cisco, no portal da Voz de cliente Cisco (CVP), no discador de partida de Cisco
UCCE, e nos Cisco gateway.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

●

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
Empresa do centro de contato do pacote (PCCE)
Fineza de Cisco
Portal da Voz de cliente Cisco (CVP)
Cisco virtualizou o navegador de voz (CVVB)
Cisco Unified Border Element (CUBO)
Cisco unificou o proxy do Session Initiation Protocol (SIP) (o LIMITE)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Fineza 11.5 de Cisco
Server 11.5 CVP
Empresa unificada do centro de contato (UCCE) 11.5
Cisco virtualizou o navegador de voz 11.5
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.
●

●

●

●

Siga ajustes e registre a fineza da coleção
Cliente da fineza
Há diversas opções para recolher logs do cliente da fineza.
Opção 1: Recolha logs do cliente usando os relatórios de erro da emissão.
Etapa 1. Registre um agente dentro.

Etapa 2. Se os expereinces de um agente qualquer problema durante um atendimento ou um evento de media, instruem o agente clicar o link dos
relatórios de erro da emissão no canto direito inferior do desktop da fineza.

Etapa 3. O agente deve ver os logs enviados com sucesso! mensagem.
Etapa 4. Os logs do cliente são enviados ao server da fineza. Navegue a https://x.x.x.x/finesse/logs e ao início de uma sessão com uma conta da
administração.
Etapa 5. Recolha os logs sob o diretório clientlogs/.

Opção 2: Ajuste o registro persistente
Etapa 1. Navegue a https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog.
Etapa 2. O clique assina dentro com registro persistente.

Etapa 3. A página de login da área de trabalho do agente da fineza de Cisco abre. Registre o agente dentro.

Etapa 4. Toda a interação da área de trabalho do agente é registrada e enviada aos logs do armazenamento local. Para recolher os logs, navegue a
https://x.x.x.x:8445/desktop/locallog e

mais aprofundada.
.

copie o índice em um arquivo de texto. Salvar o arquivo para a análise

Nota: Há uma advertência existente relativa ao registro persistente. Depois que o registro
persistente é permitido, o informaltion não está enviado aos logs do armazenamento local.
CSCvf93030 - O registro persistente não captura logs. Fineza 11.5(1) ES-2 avante. Para
obter mais informações sobre desta advertência e das etapas para fixá-la, visita
Opção 3: Console do navegador da Web
Etapa 1. Depois que um agente entra, pressione F12 para abrir o console do navegador.
Etapa 2. Selecione a aba do console.
Etapa 3.Check o console do navegador para os erros. Copie o índice em um arquivo de texto e salvar o.

Etapa 4. Selecione a aba da rede.
Etapa 5. Clicar com o botão direito alguns dos eventos do nome do netwok e selecione a salvaguarda como HAR com índice.

Server da fineza
Opção 1: Através da interface do utilizador (UI) - Web Sevices (exigido) e logs adicionais

Etapa 1. Navegue a https://x.x.x.x/finesse/logs e ao início de uma sessão com a conta da administração.
Etapa 2. Expanda o diretório webservices/

Etapa 3. Recolha os últimos log de serviço da Web. Selecione o último abrem o zíper o arquivo. Por exemplo, Desktop-Webservices.201X-..log.zip. Clique o
link de arquivo e você vê a opção para salvar o arquivo.

Etapa 4. Recolha os outros logs exigidos (dependa da encenação). Por exemplo, openfire para edições do serviço de notificação, logs do reino para a edição
da autenticação, e tomcatlogs para edições API.

Nota: O método recomendada para recolher os log de servidor da fineza de Cisco é através
do Shell Seguro (ssh) e do Secure File Transfer Protocol (SFTP). Este método permite não
somente que você recolha logs dos webservices mas todos os logs adicionais como, Fippa,
openfire, reino, e Clientlogs.
Opção 2: Através do SSH e do Secure File Transfer Protocol (SFTP) - Opção recomendada
Etapa 1. Início de uma sessão ao server da fineza com o Shell Seguro (ssh).
Etapa 2. Incorpore este comando a fim recolher os logs que você precisa. Os logs serão
comprimidos e terão uma estadia relativa de 2 horas. Você é alertado identificar o servidor SFTP
onde os logs serão transferidos arquivos pela rede.
o arquivo obtém o desktop do activelog retorna as horas 2. do reltime da compressa.

Etapa 3. Estes logs serão armazenados no trajeto do servidor SFTP: < endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT > \ stamp> tempo do <date \ active_nnn.tgz, onde o nnn é
timestamp no formato longo.

Etapa 4. Para recolher logs adicionais como TomCat, o serviço do contexto, Servm e instalar logs,
olhar na seção da coleção do log do Guia de Administração da fineza de Cisco
Liberação do Guia de Administração da fineza de Cisco 11.5(1)
Nota: Para obter mais informações sobre de usar o SFTP para arquivos de transferência da
fineza, visite este backup da fineza do original e promova a configuração com SFTP

Siga ajustes e registre a coleção CVP e CVVB
O CVP chama o server
O nível padrão CVP CallServer dos traços é enougfh para pesquisar defeitos a maioria das
caixas. Contudo, quando você precisa de obter mais detalhe nas mensagens do Session Initiation
Protocol (SIP), você precisa de ajustar os traços do strack do SORVO ao nível de debug
Etapa 1. Navegue ao Web page URL http://cvp.cc.lab:8000/cvp/diag CVP CallServer Diag.
Nota: Esta página fornece a boa informação sobre o CVP CallServer e é muito útil
pesquisar defeitos determinadas encenações.

Etapa 2. Selecione com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs do serviço. Menuat dropdown de Mgr o
canto da mão esquerda superior

Etapa 3. Clique o botão do grupo.

Etapa 4. Enrole para baixo no indicador do traço a fim assegurar-se de que o nível dos traços
esteja ajustado corretamente. Estes são seus debugam ajustes.

Etapa 5. Quando você reproduz o problema, recolha os logs de C:\Cisco\CVP\logs e selecione o
arquivo de registro CVP baseado no tempo onde o problema ocorreu.

O CVP exprime o aplicativo XML (VXML)
Muito em circunstâncias raras você precisa de aumentar o nível dos traços dos aplicativos de
servidor VXML. Por outro lado, não se recomenda aumentá-lo unlesss que um engenheiro da
Cisco o pede.
Para recolher os logs do aplicativo de servidor VXML, navegue ao diretório específico do
aplicativo sob o server VXML, por exemplo: C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\ {nome do
aplicativo} \ logs \ ActivityLog \ e recolhem os logs de atividade

Operações CVP e Gerenciamento da administração ortal (OAMP)
Na maioria dos casos o nível padrão dos traços de OAMP e ORM são bastante para determinar a
causa de raiz do problema. Contudo, se o nível dos traços é exigido para ser aumentado, estão
aqui as etapas para executar esta ação:
Etapa 1. Backup %CVP_HOME% \ conf \ oamp.properties.
Etapa 2. Edite %CVP_HOME% \ conf \ oamp.properties
omgr.traceMask=-1
omgr.logLevel=DEBUG
org.hibernate.logLevel=DEBUG
org.apache.logLevel=ERROR
net.sf.ehcache.logLevel=ERROR
Etapa 3. Reinício OPSConsoleServer.
Informação do nível de rastreamento
Nível de
Descrição
rastreamento
O produto instala o
padrão. Deve ter o
0
impacto no
desempenho
no/minimal.
Menos mensagens
detalhadas do traço
1
com um impacto no
desempenho
pequeno.
Mensagens
detalhadas do traço
2
com um impacto no
desempenho médio.

Log em nível

Máscara do traço

INFORMAÇÕES Nenhum

DEBUG

DEBUG

3

Mensagem
detalhada do traço
DEBUG
com um impacto do
alto desempenho.

4

Mensagem
detalhada do traço
com muito um
impacto do alto
desempenho.

DEBUG

DEVICE_CONFIGURATION +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x01011000
DEVICE_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x05011000
DEVICE_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
DATABASE_MODIFY +
MANAGEMENT=0x05111000
MISC +
DEVICE_CONFIGURATION +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +

Mensagem o mais
altamente detalhada DEBUG
do traço.

5

DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
GERENCIAMENTO +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371000
MISC +
DEVICE_CONFIGURATION +
ST_CONFIGURATION +
SYSLVL_CONFIGURATION +
BULK_OPERATIONS +
BULK_EXCEPTION_STACKTRACE +
DATABASE_MODIFY +
DATABASE_SELECT +
DATABASE_PO_INFO +
GERENCIAMENTO +
TRACE_METHOD +
TRACE_PARAM=0x17371006

Cisco virtualizou o navegador de voz (CVVB)
Em CVVB, um arquivo de rastreamento é um arquivo de registro que grave a atividade dos
subsistemas e das etapas componentes de Cisco VVB.
Cisco VVB tem dois componentes principais:
Traços da “administração” de Cisco VVB denominados como logs MADM
Traços do “motor” de Cisco VVB denominados como logs MIVR
Você pode especificar os componentes para que você quer recolher a informação e o nível da
informação que você quer recolher.
●

●

Os níveis do log estendem de:
Debugar – Detalhes básicos do fluxo a
XDebugging 5 – Nível detalhado com rastreamento de pilha

aviso: Xdebugging5 não deve ser permitido no sistema carregado da produção
Os logs os mais comuns que você precisa de recolher são o motor. O nível padrão dos traços
para os tarces do motor CVVB é bastante para pesquisar defeitos a maioria de edições.
Contudo, se você precisa de mudar o nível dos traços para uma encenação específica, Cisco
recomenda que você usa os perfis predefinidos do log de sistema
Perfis do log de sistema
Nome
DefaultVVB
AppAdminVVB
MediaVVB
VoiceBrowserVVB
MRCPVVB
CallControlVVB

Encenação em que este perfil deve ser ativado
Os logs genéricos são permitidos.
Para edições com a administração de web atravé
AppAdmin, da utilidade de Cisco VVB, e dos outr
página da web.
Para edições com instalação dos media ou
transmissão dos media.
Para edições com manipulação de atendimentos.
Para edições com o ASR/TTS com interação de C
VVB.
Para edições com a sinalização do SORVO relati
são publicados no log.

Etapa 1. Abra a página principal CVVB (https://X.X.X.X/uccxservice/main.htm), navega à página e
ao início de uma sessão da utilidade de Cisco VVB com a conta da administração

Etapa 2. Selecione o traço - > perfil

Etapa 3. Verifique o perfil que você quer permitir para a encenação específica e clica o botão
Enable Button. Por exemplo permita o perfil CallControlVVB para problemas relacionados do
SORVO ou MRCPVVB para as edições relativas ao reconhecimento de discurso automático e à
interação (ASR/TTS) texto a expressão.

Você vê a mensagem bem sucedida depois que você clica o botão Enable Button.

Etapa 4. Depois que o problema repoduced, recolha os logs. Use a ferramenta de Monotor do
tempo real (RTMT) que vem com o CVVB recolher os logs.
Etapa 5. Clique sobre o monitoramento em tempo real unificado Cisco utilizam ferramentas o
ícone em seu Desktop (se você tem já a transferência esta ferramenta do CVVB)

Etapa 6. Forneça o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do VVB e clique a
APROVAÇÃO.

Etapa 7. Aceite a informação do certificado se indicado.

Etapa 8. Forneça as credenciais e clique a APROVAÇÃO.

Etapa 9. Se você recebe um aviso da má combinação do fuso horário, clique YE e continue.

Etapa 10. Se você recebeu o erro do fuso horário, RTMT pode fechar-se depois que você clica
sobre o botão Yes Button. Relance por favor a ferramenta RTMT.
Etapa 11. Deixe a configuração padrão selecionada e clique-a sobre ESTÁ BEM

Etapa 12. Selecione o traço & registre a central e fazer duplo clique então em arquivos Collect

Etapa 13. Na janela aberta nova, selecione o motor e clique-o em seguida

Etapa 14. Clique em seguida outra vez na próxima janela

Etapa 15. Selecione a escala e o esure que relativos você seleciona a hora de cobrir a época de
seu atendimento ruim

Etapa 16. Nas opções de arquivo da transferência, o clique consulta e seleciona o diretório onde
você quer salvar o arquivo e clicar aberto

Etapa 14. Uma vez que tudo é selecionado, clique sobre o botão Finish Button

Etapa 15. Isto recolhe os arquivos de registro. Espere até que você ver o mensagem de
confirmação em RTMT

Etapa 16. Navegue ao dobrador onde os traços salvar.
Etapa 17. Os logs do motor serão todos os o que você precisa. Para encontrá-los para navegar a
\ stamp> do <time \ uccx \ dobrador registram \ MIVR.

Ajustes do traço e coleção do log para o CUBO e o LIMITE
CUBO (SORVO)
Etapa 1. Ajuste o timestamp dos logs e permita o logging buffer

#conf t
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
no logging console
no logging monitor
logging buffered 5000000 7
end
clear logging

aviso: Toda a mudança em um software GW do ® do Cisco IOS da produção pôde causar
uma indisponibilidade.
Esta é uma plataforma muito robusta que possa segurar sugerido debugue no volume da
chamada fornecido sem edição. Contudo, Cisco recomenda que você:
●

Envie todos os logs a um servidor de SYSLOG em vez ao logging buffer:

logging <syslog server ip>
logging trap debugs
●

Aplique os comandos debug um de cada vez, e verifique a utilização CPU após cada um:

show proc cpu hist

aviso: Se o CPU obtém a utilização CPU até 70-80%, o risco de um impacto desempenhorelacionado do serviço está aumentado extremamente. Assim, não permita adicional debuga
se o GW bate 60%
Etapa 2. Permita estes debuga:

debug voip ccapi inout
debug ccsip mess
After you make the call and simulate the issue, stop the debugging:

Etapa 3. Reproduza o problema.
Etapa 4. Diasable os traços.
#undebug all

Etapa 5. Recolha os logs.
term
show
show
show

len 0
ver
run
log

LIMITE
Etapa 1. Gire sobre traços do SORVO no LIMITE.

(cusp)> config
(cusp-config)> sip logging
(cusp)> trace enable
(cusp)> trace level debug component sip-wire

Etapa 2. Reproduza o problema.
Etapa 3. Gire o fim de sessão uma vez que você é feito.
Recolha os logs.
Etapa 1. Configurar um usuário no LIMITE (por exemplo, teste).
Etapa 2. Adicionar esta configuração na alerta do LIMITE.

username <userid> create
username <userid> password <password>
username <userid> group pfs-privusers

Etapa 3. FTP ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do LIMITE. Use o
username (teste) e a senha como definido na etapa precedente.
Etapa 4. Mude diretórios a /cusp/log/trace.

Etapa 5. Obtenha o log_<filename>.

Siga ajustes e registre a coleção UCCE
Recomendeds de Cisco para ajustar níveis de rastreamento e recolher traços através das
ferramentas do pórtico ou do sistema CLI da estrutura de Diagnostis
Nota: Para obter mais informações sobre do pórtico diagnóstico da estrutura e do Syetem
CLI, visite as ferramentas de diagnóstico do capítulo no guia da utilidade para Cisco unificou
a empresa Center ICM/Contact, a liberação 11.5(1).
Quando pesquisar defeitos a maioria das encenações UCCE, se o nível padrão dos traços não
fornece a informação do enugh, ajustou o nível dos traços a 3 nos componentes requeridos (com
algumas exceções).
Nota: Visite a seção do nível de rastreamento no guia da utilidade para Cisco unificou a
empresa Center ICM/Contact, liberam 11.5(1) para mais informação.

Por exemplo, quando pesquisar defeitos o discador de partida emite o nível dos traços deve ser
ajustado ao nível 2 se o discador é ocupado.
Para o nível 2 CTISVR (CTISVR) e o nível 3 não ajusta o nível exato do registro recomendado por
Cisco. O registro recomendado do traço para o CTISVR é 0XF8.
Etapa 1. No agente PG UCCE, abra o editor de registro (Regedit).
Etapa 2. Navegue ao HKLM \ software \ Cisco Systems, ao Inc\icm\<cust_inst>\CG1(a e ao b) \
EMS \ Versão atual \ biblioteca \ processos \ ctisvr.

A etapa 3.Double clica sobre o EMSTraceMask e ajusta o valor ao f8.

Etapa 4. Clique a aprovação e feche o editor de registro
Estas são as etapas para ajustar alguns dos traços componentes UCCE (processo RTR usado
como um exemplo).
Etapa 1. Abra o pórtico diagnóstico de Frameowrk do server que você precisa de ajustar os
traços. entre com o usuário do administrador.

Etapa 2. Nos comandos section, navegue para seguir e selecionar SetTraceLevel.

Etapa 3. No indicador de SetTraceLevel selecione o componente e o nível.

Etapa 4. O clique submete-se. Quando terminado, você vê a mensagem aprovada.

aviso: Ajuste o nível dos traços ao nível 3 quando você attenpt para reproduzir o problema.
Depois que o problema é reproduzido, ajuste o nível de rastreamento para optar. Use
cauteloso especial quando você ajusta os traços JTAPIGW, desde que grupo que do nível 2
e do nível 3 o nível baixo segue e este pode causar um impacto no desempenho. Ajuste o
nível 2 ou o nível 3 no JTAPIGW durante o tempo da NON-produção ou em um ambiente de
laboratório.
Registre a coleção
Etapa 1. Do pórtico diagnóstico da estrutura, nos comandos section, navegue para seguir e
selecionar ListTraceFile.

Etapa 2. No indicador de ListTraceFile selecione o componente, FromDate, e até agora. Verifique
a caixa da mostra URL, e então, clique sobre Submit.

Etapa 3. Quando o pedido termina, você vê a mensagem APROVADA com o link do arquivo de
registro do FECHO DE CORRER.

Etapa 4. Clique sobre o link de arquivo zip e salvar o arquivo no lugar que você escolhe.

Siga ajustes e registre a coleção PCCE
PCCE tem sua própria ferramenta para setup níveis de rastreamento. Não é aplicável ao
ambiente UCCE onde o pórtico da estrutura ou o sistema diagnóstico CLI são as maneiras
preferidas permitir e recolher logs.
Etapa 1. Do server PCCE AW, abra a ferramenta e o início de uma sessão de administração de
web unificada CCE com a conta admin.

Etapa 2. Navegue ao sistema - coleção do >Log.

Etapa 3. A página da coleção do log abre.
Etapa 4. Clique sobre, níveis de rastreamento, cargas de um diálogo do pop-up

Etapa 5. Ajuste o nível de rastreamento a detalhado em CCE, deixe-o como nenhuma mudança
para o CM, CVP. E clique sobre níveis de rastreamento da atualização

Etapa 6. Clique sim para reconhecer o aviso.

Etapa 7. Depois que o problema é reproduzido, abra a administração unificada CCE e navegue
de volta ao sistema - > coleção do log.
Etapa 8. Selecione CCE e CVP na placa dos componentes.
Etapa 9. Selecione o tempo apropriado da coleção do log (o padrão é o último 30min).

Nota: Refresque a página pelo momento do fim de atualizar com as horas atual
Etapa 10. Clique sobre logs Collect e sim ao aviso do diálogo. Os começos da coleção do log.
Espere poucos minutos antes que termine.

Etapa 11. Uma vez que terminado, clique sobre o botão da transferência na coluna ações para
transferir um arquivo fechado com tudo entra-o. Salvar o arquivo zip em todo o lugar que você
encontrar apropriado.

