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Introdução

Este documento descreve a arquitetura atrás das conexões da fineza que usam Bidirecional-
córregos sobre HTTP síncrono (PARVOÍCE) e de como os problemas de conexão do PARVOÍCE
podem ser diagnosticados.



Pré-requisitos

Requisitos

  

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Fineza de Cisco●

Empresa unificada do Contact Center (UCCE)●

Contact Center unificado expresso (UCCX)●

Ferramentas do colaborador do navegador da Web●

A administração de Windows e/ou do Mac●

Componentes Utilizados

  

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Fineza de Cisco 9.0(1) - 11.6(1)●

UCCX 10.0(1) - 11.6(2)●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Compreendendo a aplicação do PARVOÍCE da fineza

Compreendendo XMPP

O protocolo elástico da Mensagem e da presença (XMPP) (igualmente conhecido como o Jabber)
é um protocolo stateful em um client-server model. XMPP permite a entrega rápida de partes
pequenas de dados estruturados do linguagem de marcação extensível (XML) de uma entidade a
outra. XMPP/Jabber é usado extensivamente em aplicativos das mensagens instantâneas (IM) e
da presença.

Todas as entidades XMPP são identificadas por seu Jabber ID (JID).



Método de endereçamento JID: user@domain /resource

usuário nome de usuário do cliente no server XMPP ou no nome da sala de conferência
domínio Nome de domínio totalmente qualificado do server XMPP (FQDN)

recurso identificador da entidade do usuário/valor-limite específico (por exemplo, portátil, smartphone, etc.),
de um identificador de sessão, ou do nome de nó do pubsub

Nota: Todos os três componentes JID não são usados em todos os casos. Um server seria
definido tipicamente apenas pelo domínio, por uma sala de conferência definida por
user@domain, e por um cliente por user@domain /resource. 

As mensagens XMPP são chamadas estâncias. Há três estâncias do núcleo em XMPP:

1. <message>: um sentido, um receptor

2. <presence>: um sentido, publica a muitos

3. <iq>: informação/pergunta - pedido/resposta

Todas as estâncias têm que e dos endereços e da maioria das estâncias igualmente ter o tipo, a
identificação, e o xml: langattributes.

Atributo da
estância Propósito

para destino JID
de fonte JID
tipo finalidade da mensagem

identificação identificador exclusivo usado para ligar um pedido com uma resposta para estâncias do
<iq>

xml: lang define a língua padrão para todo o XML compreensível para o utilizador na estância

Mensagem do exemplo XMPP



<message to='person1@example' from='person2@example' type='chat'>

<subject> Team meeting </subject>

<body>Hey, when is our meeting today? </body>

<thread>A4567423</thread>

</message> 

Aplicação XMPP com fineza

Se um aplicativo de web precisa de trabalhar com XMPP, as edições múltiplas elevaram. Os
navegadores não apoiam XMPP sobre o Transmission Control Protocol (TCP) nativamente, assim
que todo o tráfego XMPP deve ser segurado por um programa que seja executado dentro do
navegador. Os servidores de Web e os navegadores comunicam-se através das mensagens do
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), assim que a fineza e outros aplicativos de web envolvem
mensagens XMPP dentro das mensagens HTTP. 

A primeira dificuldade com esta aproximação é que o HTTP é um protocolo apátrida. Isto significa
que cada pedido do HTTP não está relacionado a nenhum outro pedido. Contudo, este problema
pode ser endereçado por aplicável significa--por exemplo com o uso dos Cookie/dados do cargo.

A segunda dificuldade é o comportamento unidirecional do HTTP. Somente o cliente envia
pedidos, e o server pode somente responder. A incapacidade do server empurrar dados faz não
natural executar XMPP sobre o HTTP.

Este problema não existe na especificação original do núcleo XMPP (RFC 6120), onde XMPP é
limitado ao TCP. Contudo, se você quer endereçar o problema com XMPP limitado ao HTTP, por
exemplo, porque o Javascript pode enviar pedidos do HTTP, há duas soluções possíveis. Ambos
exigem uma ponte entre o HTTP e o XMPP.

As soluções proposta são:

1. Vatação (protocolo legado): pedidos do HTTP repetidos que pedem os dados novos
definidos no XEP-0025: Votação do Jabber HTTP

2. A vatação longa igualmente é sabida como o PARVOÍCE: o protocolo de transporte que emula
a semântica de uma conexão de TCP duradouro, bidirecional entre duas entidades eficientemente
usando o pedido do HTTP/resposta síncronos múltiplos emparelha-se sem exigir o uso da
votação frequente definido no XEP-0124: Emperramento HTTP e estendido pelo XEP-0206:
XMPP sobre o PARVOÍCE

A fineza executa o PARVOÍCE porque é bastante eficiente do ponto de vista da carga do servidor
e tráfego-sábio. A finalidade de usar o PARVOÍCE é cobrir acima o fato de que o server não tem
que responder porque logo há um pedido. A resposta está atrasada até um tempo especificado
até que o server tenha dados para o cliente, e está enviado então como uma resposta. Assim que
o cliente obtiver a resposta, o cliente faz um pedido novo e assim por diante.

O cliente de desktop da fineza (aplicativo de web) estabelece uma conexão velha do PARVOÍCE
sobre a porta TCP 7443 cada 30 segundos. Após 30 segundos, se não há nenhuma atualização
do serviço de notificação da fineza, o serviço de notificação envia uma resposta HTTP com um
corpo vazio da APROVAÇÃO 200 e da resposta a (quase). Se o serviço de notificação tem uma
atualização na presença de um agente ou um evento do diálogo (atendimento), por exemplo, os
dados são enviados imediatamente ao cliente web da fineza.

Fineza XMPP Reqeust/resposta do exemplo



Este exemplo mostra a primeira resposta do pedido da mensagem XMPP compartilhada entre o
cliente da fineza e o server da fineza para estabelecer a conexão do PARVOÍCE.

Finesse client request:

<body xmlns="http://jabber.org/protocol/httpbind" xml:lang="en-US" xmlns:xmpp="urn:xmpp:xbosh"

hold="1" ver="1.9" to="fin1.ucce.local" wait="30" xmpp:version="1.0"

from="47483648@fin1.ucce.local" rid="704654808"/>

Finesse server response:

<body xmlns="http://jabber.org/protocol/httpbind"

xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" authid="26779701" sid="26779701" secure="true"

requests="4" inactivity="60" polling="5" wait="30" hold="1" ack="704654808" maxpause="300"

ver="1.6"><stream:features><mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-

sasl"><mechanism>PLAIN</mechanism></mechanisms><compression

xmlns="http://jabber.org/features/compress"><method>zlib</method></compression><bind

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"/><session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-

session"/></stream:features></body>

Para resumir:

O cliente web da fineza tem uma conexão de HTTP velha (HTTP-ligamento) estabelecida ao
server da fineza através da porta TCP 7443. Isto é sabido como uma votação longa do
PARVOÍCE.

1.

O serviço de notificação da fineza é um serviço da presença que afixe atualizações em
relação ao estado de um agente, de um atendimento, etc.

2.

Se o serviço de notificação tem uma atualização, responde ao pedido do HTTP-ligamento
com a atualização do estado como uma mensagem XMPP no corpo da resposta HTTP.

3.

Se há nenhum estado atualiza 30 segundos após ter recebido o pedido do HTTP-
ligamento, o serviço de notificação responde sem nenhumas atualizações do estado para
permitir que o cliente web da fineza envie um outro pedido do HTTP-ligamento. Isto serve
como uma maneira para o serviço de notificação de saber que o cliente web da fineza pode
ainda conectar ao serviço de notificação e que o agente não fechou seu navegador nem pôs
seu computador para dormir, etc.

4.

Compreendendo mensagens da fineza XMPP e Nós XMPP

A fineza igualmente executa o XEP-0060 da especificação XMPP: Publicar-subscreva. A
finalidade desta especificação é permitir que o server XMPP (serviço de notificação) obtenha a
informação publicada aos Nós XMPP (assuntos) e então envie eventos XMPP às entidades
subscritas ao nó. No caso da fineza, o server da integração de telefonia e computador (CTI) envia
mensagens CTI ao serviço de Web da fineza para dizer a fineza sobre criação ou informação da
fila de serviços das atualizações de configuração como, mas não limitado a, do agente ou do
contato (CSQ) sobre um atendimento. Esta informação é convertida então em uma mensagem
XMPP que o serviço de Web da fineza publique ao serviço de notificação da fineza. O serviço de
notificação da fineza envia então XMPP sobre mensagens do PARVOÍCE aos agentes que são
subscritos a determinados Nós XMPP.

Alguns dos objetos da fineza API que são definidos no guia do colaborador dos serviços de Web
da fineza são Nós XMPP. Os clientes web da fineza do agente e do supervisor podem subscrever
às atualizações do evento para alguns destes Nós XMPP a fim ter a informação atualizada sobre

https://developer.cisco.com/docs/finesse/#!rest-api-dev-guide
https://developer.cisco.com/docs/finesse/#!rest-api-dev-guide


eventos de tempo real (tais como eventos de chamada, eventos do estado, e assim por diante).
Esta tabela mostra os Nós XMPP que são pubsub permitido.

Objeto da fineza API Propósito Assinatura
<LoginID> de
/finesse/api/User/ Mostra o mapeamento do estado e da equipe do agente Agentes e

supervisores
/finesse/api/User/
<LoginID>/Dialogues

Mostra os atendimentos que estão sendo segurados pelo
agente

Agentes e
supervisores

/finesse/api/User/
<LoginID>/ClientLog

Usado para capturar o cliente os logs dos relatórios de erro da
emissão abotoam-se

Agentes e
supervisores

/finesse/api/User/
<LoginID>/Queue/<queueID> Dados das estatísticas da fila das mostras (se permitido) Agentes e

supervisores
/finesse/api/Team/
<TeamID>/Users

Mostra os agentes que pertencem a uma determinada equipe
que inclui a informação de estado Supervisores

/finesse/api/SystemInfo Mostra o estado do server da fineza. Usado para determinar
se o Failover é precisado

Agentes e
supervisores

Exemplo 1: Usando o Pidgin para ver Nós da fineza XMPP

Etapa 1. Transfira e instale o Pidgin do cliente XMPP.

Etapa 2. Navegue às contas > Modify > básico e configurar as opções do início de uma sessão:

Protocolo: XMPP●

Nome de usuário: LoginID para algum agente●

Domínio: FQDN do server da fineza●

Recurso: Placeholder - algum valor pode ser usado, por exemplo, teste●

Senha: Senha de agente●

Verifique a caixa de verificação de senha da recordação●



Etapa 3. Navegue às contas > Modify > avançou e configuram:

Segurança da conexão: Use a criptografia se disponível●

Verifique o AUTH do texto simples reservar outros córregos unencrypted●

Porta de conexão: 5222. Use a porta padrão 5222. Esta porta é exigida para clientes externos
XMPP. Uso 7443 dos clientes de desktop da fineza. Não use a porta 7443.

●

Servidor de conexão: FQDN do server da fineza●



Nota: A porta 5222 é usada porque somente os clientes web da fineza podem usar a porta
7443 para conectar ao serviço de notificação.

Etapa 4. Navegue às ferramentas > aos encaixes e permita o console XMPP.



Etapa 5. Navegue às ferramentas > ao console XMPP > ao console XMPP para abrir o console
XMPP.



Etapa 6. Execute esta mensagem do <iq> para ver todos os Nós XMPP que existem.

<iq type='get' from='<loginID>@<Finesse_FQDN>/test' to='pubsub.<Finesse_FQDN>' id='testId1'

<query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items'/>

</iq>

Por exemplo:

<iq type='get' from='47483648@fin1.ucce.local/test' to='pubsub.fin1.ucce.local' id='testId1'>

<query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items'/>

</iq>



Em um ambiente de laboratório com os dois agentes e os dois CSQ configurados, esta saída é
contida na resposta da fineza:

<iq type='result' id='testId1' from='pubsub.fin1.ucce.local' to='47483648@fin1.ucce.local/test'>

<query xmlns='http://jabber.org/protocol/disco#items'>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/Team/5000/Users'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483648/Dialogs'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483651'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483651/ClientLog'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483649/Queues'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/Team/5001/Users'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483650/ClientLog'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/Queue/1'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483648/ClientLog'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483648/Queues'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483650'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483650/Queues'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483651/Dialogs'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483648'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/Team/1/Users'/>

http://jabber.org/protocol/disco#items


<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483649'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483651/Queues'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483649/ClientLog'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/Queue/0'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483649/Dialogs'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/User/47483650/Dialogs'/>

<item jid='pubsub.fin1.ucce.local' name='' node='/finesse/api/SystemInfo'/>

</query>

</iq>

Exemplo 2: Usar o colaborador do navegador utiliza ferramentas a aba da rede para ver
mensagens HTTP

Cada navegador tem um grupo de ferramentas do colaborador. A aba da rede das ferramentas do
colaborador mostra as mensagens HTTP enviadas e recebidas pelo cliente web da fineza
(navegador). Por exemplo, esta imagem mostra como o cliente web da fineza envia um pedido de
SystemInfo qual verifica o estado de Tomcat da fineza cada minuto como uma verificação do
Failover. Adicionalmente, as mensagens do HTTP-ligamento da conexão do PARVOÍCE são
indicadas igualmente. O server da fineza envia para trás uma resposta dentro de 30 segundos se
não há nenhuma atualização a publicar nos Nós que XMPP o cliente web está subscrito a.

Pesquise defeitos: Mensagem de Erro da disconexão do
PARVOÍCE

 Quando uma disconexão do PARVOÍCE ocorre, o erro “perdeu a conexão a {FQDN do server da
fineza}. Espere por favor um server alcançável da fineza a ser encontrado que…” está indicado
em uma bandeira vermelha na parte superior do desktop da fineza.

Esta mensagem é indicada porque neste tempo, nenhum evento da assinatura XMPP pode ser
recebido do serviço de notificação da fineza de Cisco. Daqui, a informação de estado e os
detalhes da chamada não podem ser indicados na área de trabalho do agente.

Para UCCX, 60 segundos depois que as disconexões do navegador, o agente são postas em um



estado da saída. O agente pode estar no pronto ou não no estado pronto para que a saída
aconteça.

Para UCCE, a fineza toma até 120 segundos para detectar quando um agente fecha o navegador
ou o navegador causa um crash e a fineza espera 60 segundos antes de enviar um pedido
forçado da saída ao CTI Server que faça com que o CTI Server ponha o agente não em um
estado pronto. Sob estas condições, a fineza pode tomar até 180 segundos para assinar para fora
o agente. Ao contrário em UCCX, o agente move-se não em um estado pronto em vez do estado
da saída.

Nota: A disconexão CTI não pronta contra o comportamento do estado da saída em UCCE
é controlada pelo parâmetro PG /LOAD. Pelos Release Note para a empresa unificada do
Contact Center & a liberação hospedada 10.0(1), o parâmetro de /LOAD é já não começar
apoiada em UCCE 10.0.

Para obter mais informações sobre do comportamento do Desktop da fineza UCCE, refira a seção
do comportamento do Desktop do capítulo dos mecanismos do Failover da fineza de Cisco no
Guia de Administração da fineza de Cisco.

Nota: Os valores de temporizador puderam mudar no futuro conforme o requerimento do
produto.

Análise do log

A fineza e do serviço de notificação UCCX logs podem ser recolhidos através de RTMT ou
através do CLI:

o arquivo obtém o activelog /desktop retorna compressa

Debugar logs do serviço de notificação 

Nota: Ajuste logs do nível de debug somente ao reproduzir uma edição. Gire fora debuga
depois que a edição foi reproduzida.

Nota: A fineza 9.0(1) não tem o registro do nível de debug. O registro do nível de debug foi
introduzido na fineza 9.1(1). O processo para permitir o registro é diferente 9.1(1) no
comparado à fineza 10.0(1) - 11.6(1). Para este processo, consulte o guia da administração
e da utilidade da fineza.

Permita o serviço de notificação debugam logs do Contact Center unificado expresso (UCCX),
como mostrado:

admin:utils uccx notification-service log enable

WARNING! Enabling Cisco Unified CCX Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Do you want to proceed (yes/no)? yes

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/customer-collaboration/finesse/products-maintenance-guides-list.html


Cisco Unified CCX Notification Service logging enabled successfully.

NOTE: Logging will be disabled automatically if Cisco Unified CCX Notification Service is

restarted.  

Permita o serviço de notificação debugam logs da empresa unificada do Contact Center
(UCCE) (fineza autônoma), como mostrado:

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.

WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Estes logs estão no dobrador de /desktop/logs/openfire e são nomeados debug.log.

Segundo as indicações da imagem, o serviço de notificação (Openfire) debug.log mostra o HTTP
que liga com o desktop junto com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a
porta do agente PC.

Segundo as indicações da imagem, o último active 0 Senhoras mostra que a sessão é ainda
ativa.

Openfire fechando a sessão ociosa indica que a saída do agente provocará em 60 segundos
onde a fineza enviará uma saída forçada com um código de motivo de 255 ao CTI Server. O
comportamento real do desktop depende sob estas condições do ajuste para a saída na
disconexão do agente (CARGA) em UCCE. Em UCCX, este é sempre o comportamento.

 Se o cliente de Fineese não envia mensagens do HTTP-ligamento ao server da fineza, os logs
mostrarão a sessão acima do tempo e mostrarão o fim da sessão.

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.



WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Log de serviço da notificação de informação

Estes logs estão no dobrador de /desktop/logs/openfire e são nomeados info.log. Se o cliente de
Fineese não envia mensagens do HTTP-ligamento ao server da fineza, os logs mostrarão que o a
sessão se torna inativa.

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.

WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Logs de Webservices

Estes logs estão no dobrador de /desktop/logs/webservices e são nomeados Desktop-
webservices.YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.sss.log. Se o cliente de Fineese não envia mensagens
do HTTP-ligamento ao server da fineza dentro da quantidade de tempo especificada, os logs
mostrarão que o a presença do agente se torna não disponível e 60 segundos depois, uma saída
conduzida presença ocorrerão.

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.

WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Motivos comuns para a disconexão do PARVOÍCE 

 As conexões do PARVOÍCE setup pelo cliente web, e o server da fineza determina se a
presença do agente é não disponível. Estas edições são quase sempre edições laterais do cliente
em relação ao navegador, ao computador de agente, ou à rede porque a responsabilidade de
começar acima da conexão incumbe o cliente.

Problema: Os agentes desligam em horas diferentes (a edição lateral do cliente)

Ações recomendadas 



Verifique para ver se há estas edições:

1. Questão de rede:

Regras e logs do Firewall da revisão -- A porta TCP 7443 não deve ser obstruída ou
estrangulado

●

Use um sniffer do tráfego de web HTTP como o ® do violinista ou o ® de Wireshark para
confirmar que o navegador envia pedidos do HTTP-ligamento sobre a porta TCP 7443 e
recebe respostas

●

Verifique todos os dispositivos de rede/relações entre o computador de agente e o server da
fineza para o retardo excessivo ou quedas de pacote de informação Traceroute pode ser útil
determinar o trajeto e determinar atrasos Em um ® PC de Windows do ® de Microsoft: tracert
{IP de servidor da fineza | FQDN do server da fineza}Em um ® do Mac: traceroute {a fineza
separa o IP | FQDN do server da fineza}No software do ® do Cisco IOS, as estatísticas da
relação podem ser verificadas: show interfaces  Consulte quedas de fila de entrada e quedas
da fila de saída do Troubleshooting

●

Recolha logs do cliente da fineza para um agente de teste. Os logs do cliente podem ser
recolhidos em três maneiras: Logs do console de web do navegador Console de web de
FirefoxConsole de web do internet explorerConsole de web de ChromePressione o botão dos
relatórios de erro da emissão na página da fineza e recolha os log de servidor da fineza. Os
logs são ficados situados em /desktop/logs/clientlogs.Entre através de https:// <Finesse-
FQDN>/desktop/locallog e recolha os logs depois que a edição ocorre.

●

 Cada minuto, o cliente conecta ao server da fineza para calcular a tração e a latência da rede:

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.

WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Em caso de todas as edições da coleção do log, consulte pesquisam defeitos o problema de
registro persistente do Desktop da fineza de Cisco 

●

2. Navegador e/ou versão Unsupported:

Use o navegador suportado/versão e os ajustes conforme as matrizes de compatibilidade: 

Matriz de compatibilidade UCCE

Matriz de compatibilidade UCCX

3. Satisfazer devida da condição travada do navegador/processamento da outra aba/indicador:

Verifique os trabalhos do agente para ver se eles:

https://www.telerik.com/download/fiddler
https://www.telerik.com/download/fiddler
https://www.wireshark.org/download.html
https://www.wireshark.org/download.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/routers/10000-series-routers/6343-queue-drops.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/routers/10000-series-routers/6343-queue-drops.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Web_Console
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Web_Console
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/console
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/console/get-started
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/finesse/finesse_1161/user/guide/cfin_b_cisco-finesse-desktop-user-guide-1161/cfin_b_cisco-finesse-desktop-user-guide-1161_chapter_0101.html?bookSearch=true
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/customer-collaboration/finesse/212634-troubleshoot-cisco-finesse-desktop-persi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/customer-collaboration/finesse/212634-troubleshoot-cisco-finesse-desktop-persi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/products-device-support-tables-list.html


Tenha geralmente outros abas ou indicadores acima que estão executando constantemente
outros aplicativos em tempo real tais como a música/fluxo de vídeo, as conexões de
WebSocket, clientes web feitos sob encomenda do gerenciamento de relacionamento com o
cliente (CRM), etc.

●

Tenha muito um número grande de abas ou os indicadores abrem●

Desabilitaram pôr em esconderijo do navegador●

Mantiveram seu navegador ser executado por muito tempo e não fecham o navegador no fim
do dia útil

●

4. Computador posto para dormir:

Verifique para ver se o agente põe seu computador para dormir antes de registrar fora da fineza
ou se seu temporizador do ajuste do sono do computador é muito baixo.

5. Alta utilização da CPU ou edição da memória alta no computador de cliente:

Se o navegador do agente é executado em um ambiente compartilhado tal como serviços do
Desktop remoto de Microsoft Windows, o ® de XenApp do ® de Citrix, ® de Citrix XenDesktop,
determina se o desempenho de navegador depende do número de usuários que executam o
navegador ao mesmo tempo Assegure-se de que a memória apropriada e os recursos do
CPU estejam configurados com base no número de usuários

●

Verifique questões de utilização de recurso do computador:
Windows: O comando do GET-contador de Windows PowerShell que verifica % do
processador central - tempo, megabytes de memória disponível, e % da memória usam
dentro cada 2 segundos: GET-contador - “Do contador \ processador (_Total) \ % do tempo
do processador”, “\ memória \ MBytes disponíveis”, “\ memória \ % dos bytes comprometidos
no uso” - SampleInterval 2 - contínuoA alternativa a usar PowerShell para ver os contadores
do desempenho de Windows, monitoramento de desempenho de Windows pode ser usadaO
gerenciador de tarefa pode ser usado para ver estatísticas vivas CPU e de memória
globalmente e em uma base do processo-por-processoMac: Comando top terminal que as
verificações vivem CPU total e memória: parte superior Verifique processos e classifique-os
pela utilização CPU: parte superior - o CPUVerifique processos e classifique-os pela
utilização de memória: parte superior - o MEMO monitor de atividade pode ser usado para ver
estatísticas vivas CPU e de memória globalmente e em uma base do processo-por-processo

●

6. dispositivos da 3ª parte que executam atividade inesperada, problemática no fundo:

Teste o comportamento do desktop da fineza com todos os dispositivos da 3ª parte removidos.

7. Edição NTP no server ou no cliente:

O estado NTP dos utils da verificação no servidor do publicador da fineza para assegurar o
estrato do servidor de NTP é 4 ou mais baixo

●

Nos logs do cliente, verifique a tração e a latência da rede●

Problema: Toda a disconexão dos agentes ao mesmo tempo (questão de lado de
servidor)

Ações recomendadas 

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.diagnostics/get-counter?view=powershell-5.1
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/getting-started/starting-windows-powershell?view=powershell-6
https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2014/07/17/windows-performance-monitor-overview/
https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2013/08/09/task-manager-in-windows-server-2012-and-windows-8/
https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2013/08/09/task-manager-in-windows-server-2012-and-windows-8/
https://ss64.com/osx/top.html
https://support.apple.com/guide/terminal/welcome/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201464


Verifique para ver se há estas edições:

1. Disconexão do serviço do CTIManager do gerente das comunicações unificadas de Cisco. Se
todos os fornecedores do CTIManager para UCCX são parada programada ou impacto, os
agentes UCCX veem o erro vermelho da bandeira. Os agentes UCCE não veem a bandeira
vermelha se esta acontece, mas os atendimentos não distribuem propertly aos agentes.

Verifique para ver se o serviço do CTIManager de Cisco é começado nos server CUCM
usados como provedores de CTI

●

Verifique para ver se o serviço do CTIManager de Cisco causado um crash através do
visualizador de eventos - o aplicativo entra RTMT para considerar se o serviço do
CTIManager de Cisco causou um crash Para recolher o visualizador de eventos entra RTMT:
O sistema > as ferramentas > a central do traço e do log > recolhem arquivos > serviços de
sistema/aplicativos > log de aplicativo event viewer seletos

●

Para recolher o Visor-aplicativo do evento entra o CLI: o arquivo obtém o activelog
/syslog/CiscoSyslog * o abstime HH: milímetro: MM/DD/YY HH: milímetro: MM/DD/YY

●

Para ver dumps principais no CLI: os utils retiram o núcleo da lista ativa●

Nota: Os nomes de arquivo dos dumps principais usam o
formato: core.<ProcessID>.<SignalNumber>.<ProcessName>.<EpochTime>. 
Exemplo: core.24587.6.CTIManager.1533441238
Daqui, a época do impacto pode ser determinada do tempo da época.

2. Serviço de notificação Finesse/UCCX parado ou causado um crash:

Verifique os log de aplicativo event viewer para ver se há erros de serviço de notificação ou●



para ver se o serviço foi parado
Verifique para ver se o serviço de notificação está acima: lista do serviço dos utils●

Verifique os tempos o serviço de notificação fechado: arquive o activelog
/desktop/logs/openfire “Openfire da busca parou”

●

Verifique os tempos o serviço de notificação enfiado: arquive o activelog
/desktop/logs/openfire “serviço da busca do ligamento HTTP começado”

●

Verifique para ver se há dumps de memória de serviço de notificação que resultaram de um
impacto: arquive o activelog /desktop/logs/openfire/ *.hprof da lista

●

Verifique para ver se o serviço de notificação está escutando o tráfego na porta TCP 7443:
mostre o regexp 7443.*LISTEN das portas aberta

●

Verifique para ver se estes defeitos são aplicáveis (estes defeitos causariam a falha no login
para os agentes que entram e para os agentes já entrados, aqueles agentes veriam a
mensagem vermelha da disconexão da fineza da bandeira): CSCva72280 - A fineza Tomcat
e Openfire impacto para caráteres inválidos XMLCSCva72325 - UCCX: A fineza Tomcat e
Openfire impacto para caráteres inválidos XML

●

Reinicie a fineza Tomcat de Cisco e o serviço de notificação se um impacto é suspeitado. Isto é
recomendado somente em uma situação da rede para baixo, se não, estes agentes da
disconexão dos reinícios do server da fineza.

Etapas para UCCE: fineza Tomcat de Cisco da parada do serviço dos utilsserviço de
notificação da fineza de Cisco da parada do serviço dos utilsfineza Tomcat de Cisco do
começo do serviço dos utilsserviço de notificação da fineza de Cisco do começo do
serviço dos utils

●

Etapas para UCCX: fineza Tomcat de Cisco da parada do serviço dos utilsa parada Cisco do
serviço dos utils unificou o serviço de notificação CCXfineza Tomcat de Cisco do começo do
serviço dos utilso começo Cisco do serviço dos utils unificou o serviço de notificação CCX

●

Usando o violinista

Configurar o violinista pode ser um tanto umas tarefas desafiadora sem compreender as etapas
necessárias e compreender como o violinista trabalha. O violinista é um proxy da Web homem-
em--médio que esteja entre o cliente da fineza (navegador da Web) e o server da fineza. Devido
às conexões que estão sendo fixadas entre o cliente da fineza e o server da fineza, isto adiciona
uma camada de complexidade à configuração do violinista a fim ver mensagens fixadas.

Edição comum do violinista

Desde que o violinista está entre o cliente da fineza e o server da fineza, o aplicativo do violinista
precisa de criar certificados assinados para todas as portas TCP da fineza que exigem
Certificados:

Certificados do serviço de Tomcat da fineza de Cisco

Servidor do publicador TCP 8445 (e/ou 443 da fineza para UCCE)1.
Servidor de assinante TCP 8445 (e/ou 443 da fineza para UCCE)2.

Certificados do serviço de notificação da fineza de Cisco (CCX unificado)

Servidor do publicador TCP 7443 da fineza1.
Servidor de assinante TCP 7443 da fineza2.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva72280
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva72325


A descriptografia HTTPS deve ser permitida para que o violinista gerencia dinamicamente
Certificados em nome do server da fineza. Isto não é permitido à revelia.

Se a descriptografia HTTPS não é configurada, a conexão de túnel inicial ao serviço de
notificação está vista, mas o tráfego do HTTP-ligamento não é. Mostras do violinista somente:

admin:utils finesse notification logging enable

Checking that the Cisco Finesse Notification Service is started...

The Cisco Finesse Notification Service is started.

Cisco Finesse Notification Service logging is now enabled.

WARNING! Cisco Finesse Notification Service logging can affect system performance

and should be disabled when logging is not required.

Note: Logging will be disabled automatically if you restart the Cisco Finesse Notification

Service

Então, os Certificados da fineza assinados pelo violinista devem ser confiados pelo cliente. Se
estes Certificados não são confiados, passado móvel a fase de estabelecimento da conexão
criptografada… do início de uma sessão da fineza não é possível.

Em alguns casos, aceitar as exceções do certificado do início de uma sessão não trabalha, e os
Certificados precisam de ser confiados manualmente pelo navegador. 

Etapas do exemplo de configuração

Cuidado: O exemplo de configuração fornecido é para o violinista v5.0.20182.28034 para o



.NET 4.5and Mozilla Firefox 64.0.2 (de 32 bits) em Windows 7 x64 em um ambiente de
laboratório. Estes procedimentos não podem generalizar a todas as versões do violinista, a
todos os navegadores, ou a todos os sistemas operacionais do computador.  Se sua rede
está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial de toda a
configuração. Proveja a documentação oficial do violinista para mais informação. 

Etapa 1. Violinista da transferência

Etapa 2. Permita a descriptografia HTTPS: Ferramentas > opções > HTTPS > verificação a caixa
de seleção do tráfego do Decrypt HTTPS

Etapa 3. Uma caixa de mensagem de advertência aberta para pedir para confiar o certificado de
raiz do violinista. Selecione sim.

Etapa 4. Uma caixa de mensagem de advertência abre com a mensagem “que você está a ponto
de instalar um certificado de um Certification Authority (CA) que reivindica representar:
DO_NOT_TRUST_FiddlerRoot… Você quer instalar este certificado?”. Selecione sim.

Etapa 5. Adicionar manualmente os Certificados da publisher e subscriber da fineza à loja da
confiança do certificado do computador ou do navegador. Assegure as portas 8445, 7443, e
(somente para UCCE) 443. Por exemplo, em Firefox, isto pode ser feito simplesmente sem
transferir Certificados da página de administração do sistema operacional da fineza:

As opções > o achado nas opções (busca) > exceção > lugar do > Add dos Certificados > dos
server > incorporam o server> do <Finesse de https://: mova para as portas relevantes para
ambos os server da fineza.

https://docs.telerik.com/fiddler/Configure-Fiddler/Tasks/ConfigureFiddler


Etapa 6. O log na fineza e considera as mensagens do HTTP-ligamento deixar o cliente da fineza
ao server da fineza através do violinista. 

No exemplo forneceu, as primeiras mensagens do HTTP-ligamento da mostra das mensagens 5
que foram respondidas pelo server da fineza. A primeira mensagem contém 1571 bytes de dados
retornados no corpo da mensagem. O corpo contém uma atualização XMPP em relação a um
evento do agente. A mensagem final do HTTP-ligamento foi enviada pelo cliente da fineza, mas
não obteve uma resposta do server da fineza. Isto pode ser determinado vendo que o resultado
HTTP é nulo (-) e o número de bytes no corpo da resposta é o zero (-1).

  



Ideia mais próxima dos dados:

Corpo da resposta para a mensagem XMPP:



Usando Wireshark

Wireshark é uma ferramenta de uso geral do farejamento de pacote que possa ser usada para
aspirar e descodificar o tráfego HTTPS. O tráfego HTTPS é tráfego de HTTP fixado sobre o
Transport Layer Security (TLS). O TLS fornece a integridade, a autenticação e a confidencialidade
no meio aos anfitriões. É usado geralmente nos aplicativos de web, mas pode ser usado com
todo o protocolo que usar o TCP como o protocolo de camada de transporte. O secure sockets
layer (SSL) é a versão anterior do protocolo TLS, que é usado já não porque é incerto. Estes
nomes são usados frequentemente permutavelmente, e o filtro de Wireshark usado para o tráfego
SSL ou TLS é SSL.

Cuidado: O exemplo de configuração fornecido é para Wireshark 2.6.6 (v2.6.6-0-
gdf942cd8)and Mozilla Firefox 64.0.2 (de 32 bits) em Windows7 x64 em um ambiente de
laboratório. Estes procedimentos não podem generalizar a todas as versões do violinista, a
todos os navegadores, ou a todos os sistemas operacionais do computador. Se sua rede
está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial de toda a
configuração. Proveja a documentação oficial de Wireshark SSL para mais informação.
Wireshark 1.6 ou maior é exigido.

Nota: Este método trabalhará somente para Firefox e Chrome. Este método não trabalha
para o internet explorer.

Etapa 1. No PC Windows do agente navegue ao Control Panel > ao sistema e a Segurança > o
sistema > avançaram variáveis ambientais das configurações de sistema…

https://wiki.wireshark.org/SSL


Etapa 2. Navegue às variáveis do usuário para o <username> do usuário > novo…

Crie uma variável nomeada SSLKEYLOGFILE.

Crie um arquivo para armazenar o segredo do PRE-mestre SSL em um diretório
privado: SSLKEYLOGFILE =</path/to/private/directory/with/logfile>

Nota: Criar um variável de sistema em vez de um usuário variável e/ou armazenar o arquivo
em um diretório NON-privado igualmente trabalharão, mas por outro lado todos os usuários
no sistema podem alcançar o segredo do PRE-mestre, que é menos seguro.



Etapa 3. Se Firefox ou Chrome estão aberto, feche os aplicativos. Depois que são reabertos,
começarão escrever ao SSLKEYLOGFILE.

Etapa 4. Em Wireshark, navegue ao Editar > Preferências…

Navegue aos protocolos > ao SSL.

Etapa 5. Entre no lugar do nome de arquivo secreto do log do PRE-mestre configurado em etapa



2.

Etapa 6. Usando o SSL do && do filtro tcp.port==7443 de Wireshark, a comunicação fixada HTTP
entre o cliente da fineza e o server da fineza (serviço de notificação) é considerada decifrou.

Defeitos relacionados

CSCva72280 - A fineza Tomcat e Openfire impacto para caráteres inválidos XML●

CSCva72325 - UCCX: A fineza Tomcat e Openfire impacto para caráteres inválidos XML●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva72280
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva72325


Informações Relacionadas

Especificações XMPP●

XEP-0124: PARVOÍCE●

XEP-0060: Publicar-subscreva●

Console de web de Firefox●

Console de web do internet explorer●

Console de web de Chrome●

Windows PowerShell  ●

Monitoramento de desempenho de Windows●

Troubleshooting de Quedas de Fila de Entrada e Quedas de Fila de Saída●

Gerenciador de tarefa de Windows●

Terminal do Mac●

Monitor de atividade do Mac●

Transferência do violinista●

Configuração do violinista●

Transferência de Wireshark●

Decriptografia de SSL de Wireshark●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://xmpp.org/extensions/
https://xmpp.org/extensions/xep-0124.html
https://xmpp.org/extensions/xep-0060.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Web_Console
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/console
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/console/get-started
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/getting-started/starting-windows-powershell?view=powershell-6
https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2014/07/17/windows-performance-monitor-overview/
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/routers/10000-series-routers/6343-queue-drops.html
https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2013/08/09/task-manager-in-windows-server-2012-and-windows-8/
https://support.apple.com/guide/terminal/welcome/mac
https://support.apple.com/en-us/HT201464
https://www.telerik.com/download/fiddler
https://docs.telerik.com/fiddler/Configure-Fiddler/Tasks/ConfigureFiddler
https://www.wireshark.org/download.html
https://wiki.wireshark.org/SSL
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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