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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos o problema de valores errados no primeiro octeto
do campo da informação de localização do usuário (ULI) no PDN-gateway (PGW). 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

StarOS●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Abreviaturas
APN Nome do Access point
CDR Registro de detalhes da chamada
CGI Identificador global da pilha



ECGI EUTRAN CGI
E-UTRAN Evolua UTRAN
LSB Bit menos significativo
MSB A maioria de bit significativo
PDN Rede de dados do pacote
PGW Gateway PDN
RA Acreditação do rendimento
RAI Distribuindo a identidade da área
SAI Identificador da área de serviço
TAI Seguindo a identidade da área
ULI Informação de localização do usuário
UTRAN Universal Mobile Telecommunications System

Problema

O provedor de serviços levantou esta edição com interesse sobre o processamento errado de
PGW CDR para os assinantes algum 4G. O subscritor problemático CDR tinha valores errados
muito no primeiro octate do campo ULI neles.

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Aqui, os øs dois dígitos do octeto um no campo ULI, os valores são considerados imprimiram
como 82"instead de 18.

Devido a esta impressão errada nos CDR, a equipe do RA do provedor de serviços era
incapaz de identificar o tipo do lugar dos usuários se eram de e-UTRAN(4G) ou de
GERAN/UTRAN(2G/3G) causando edições erradamente de carregamento.

Troubleshooting

O provedor de serviços é todo o operador móvel que proporcionar serviços do Sem fio móvel aos
utilizadores finais a quem chamam assinantes de celular.

Informação de localização do usuário

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Conforme a seção 8.21 3GPP 29.274v12, o ULI é codificado como:



Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Identifique o tipo do lugar de ULI

Conforme a imagem precedente, o 5o octeto do campo ULI representa o tipo do lugar.

Cada octeto representa duas mordidelas, com a mesma lógica, o 5o octeto tem duas mordidelas,
que é nibble-1 varia de bit-8 a bit-5 e a nibble-2 varia de bit-4 a bit-1.

Em conformidade, sempre que a bandeira respectiva nestes mordisca no grupo 1, considere o
tipo informação relacionada do lugar atual nos campos de harmonização seguintes de ULI.

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Assim, conforme esta imagem, porque assinantes 4G ter a informação ECGI no CDR deve
representar o valor 18 no início do campo ULI. (Mas conforme a edição relatada por você, Cisco
PGW imprime o valor 82 no PGW CDR, que é errado conforme a reivindicação da equipe do RA.)

Os traços da amostra do PGW (em GTPv2) confirmam estes valores são da relação S5.



<< ULI seen in CSReq>>

        USER LOCATION INFO:

            Type: 86  Length: 13  Inst: 0

            Value:

                Location type: TAI

                MCC: 123

                MNC: 456

                TAC: 0x1

                Location type: ECGI

                MCC: 123

                MNC: 456

                ECI: 0x0000001

            Hex: 5600 0D00 1821 6354 0001 2163 5400 0000

                 01

No exemplo precedente, a representação encantar dos campos ULI marcados no verde corajoso
(18) é o valor das primeiras duas mordidelas do 5o octeto.

E neste caso, o PGW O CDR igualmente imprime valores apropriados de ULI no CDR (impresso
no CDR output tomado no PGW)

<< ULI seen in CSReq>>

        USER LOCATION INFO:

            Type: 86  Length: 13  Inst: 0

            Value:

                Location type: TAI

                MCC: 123

                MNC: 456

                TAC: 0x1

                Location type: ECGI

                MCC: 123

                MNC: 456

                ECI: 0x0000001

            Hex: 5600 0D00 1821 6354 0001 2163 5400 0000

                 01

Resolução

Em caso de um problema, os valores similares criam dentro a requisição de sessão (CSReq) são
considerados, que obtém impressa no traço PGW, mas a saída no CDR para o campo ULI não
reflete corretamente o lugar. Em lugar de, esta é a saída:

<< ULI seen in CDR >> - - - Problematic scenario

  userLocationInformation              123-456-1-8547

A saída precedente cria uma dúvida.

Depois que a configuração é verificada do interior do grupo do gtpp para ver se há usuários
afetados APN, encontra-se que o dicionário do gtpp traçado como custom33

    gtpp group <name-default>



      - -

      gtpp dictionary custom33               - - - > dictionary mapped to this group

      - -

   #exit

Conforme a recomendação, para 4G campos dos assinantes CDR, o provedor de serviços deve
usar um dicionário apropriado que contenha todo o campo para 4G. O valor do dicionário de
custom33 a custom24 pedido para ser mudado.

    gtpp group <name-default>

      - -

      gtpp dictionary custom24               - - - > New dictionary mapped to this group

      - -

   #exit

Depois que o tipo de dicionário precedente no grupo do gtpp é mudado, sua equipe do RA pode
descodificar corretamente os campos ULI e a edição é resolved.
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