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Introdução

Este documento descreve sobre a relação Gb e sua pilha de protocolos na arquitetura de rede de
GPRS e fornece uma boa compreensão para pesquisar defeitos o problema com conexão virtual
do serviço de rede (NSVC) e identificador de entidade do serviço de rede (NSEI) no Gb sobre a
rede IP no 5x00 Series agregado Cisco de Router(ASR) do serviço.

Pilha de protocolos na relação Gb

A relação Gb conecta o sistema da estação base (BSS) e o nó de suporte servindo GPRS
(SGSN). Permite a troca de informação de sinalização e de dados do usuário. O controlador da
estação base (BSC) e o vendedor SGSN podem ser diferentes porque é relação de sistema
aberto, assim que é importante compreender o fluxo de mensagem entre o BSS e o SGSN a fim
identificar o elemento na pergunta e retificar a edição.

A relação Gb executa uma pilha de protocolos no SGSN e no BSS que inclui uma camada do
User Datagram Protocol (UDP) sobre uma camada IP. Os pacotes de dados são transmitidos
então entre o BSS e o SGSN sobre uma rede IP sem conexão. Os pacotes de dados levam a
informação entre entidades funcionais no SGSN e entidades funcionais no BSS.

A pilha igualmente inclui uma camada alterada dos serviços de rede (NS) que seja dividida em
uma secundário-camada superior do controle de serviço de rede NS (NS-NSC) e em uma
secundário-camada mais baixa do serviço da NS-sub-rede (NS-SNS). A secundário-camada NS-



NSC traça à camada do protocolo do sistema GPRS da estação base (BSSGP) e controla as
entidades funcionais.

A camada BSSGP assegura a transmissão dos dados da camada superior (LLC PDU) do BSS ao
SGSN ou do SGSN ao BSS. Assegura a transmissão do Gerenciamento de mobilidade GPRS
(GMM) que sinaliza e sinalização NM (Gerenciamento de redes). A comunicação peer-to-peer
através da relação Gb entre as duas entidades remotas BSSGP no BSS e no SGSN é executada
sobre conexões virtuais.

O fluxo do mensagem normal no Gb para a criação NSEI/restaurou e restauração
NSVC

1. RESTAURAÇÃO NOVA NSEI/NSEI

Segundo as indicações desta imagem, a captura de pacote de informação que indica mensagens.

SNS-SIZE: A unidade de dados de protocolo (PDU) SNS-SIZE é usada para indicar ao par NSE o
número máximo de NS-VC ou uma mudança na capacidade NS-VC. O SNS-SIZE PDU é usado
para sinalizar o reinício de um NSE a um par NSE.

SNS-SIZE-ACK: O SNS-SIZE-ACK PDU é usado para reconhecer um SNS-SIZE PDU. O SNS-
SIZE-ACK PDU é enviado ao valor-limite IP da fonte do SNS-SIZE correspondente PDU.

SNS-CONFIG: O SNS-CONFIG PDU é usado para configurar um NSE a um par NSE.

SNS-CONFIG-ACK: O SNS-CONFIG-ACK PDU é usado para reconhecer um SNS-CONFIG PDU.



O SNS-CONFIG-ACK PDU será enviado ao valor-limite IP da fonte do SNS-CONFIG
correspondente PDU.

2. NSVC BLOCK/DE-BLOCK (RESTAURAÇÃO)

SNS-DELETE: O SNS-DELETE PDU é usado para suprimir de valores-limite previamente
configurados IP.

SNS-ACK: O SNS-ACK PDU é usado para reconhecer o SNS-ADD PDU ou o SNS-DELETE
PDU.

SNS-ADD: O SNS-ADD PDU é usado para adicionar valores-limite adicionais IP.

Problema

O cenário de falha 1. NSVC não vem acima depois que repartição da unidade de controle do
pacote (PCU)

Nesta encenação, o PCU envia SNS-ADD PDU antes que envie todo o SNS-DELETE PDU SGSN
depois que a repartição PCU, e daqui o NSVC não vem acima.

O comando de bloqueio do cenário de falha 2. NSVC não envia SNS-DELETE PDU, daqui NSVC
não pode ser restaurado.

Para NSVC ativo, o tráfego não levando (estado suspenso), o SNS-DELETE PDU não foi



enviado, quando Blocking/De-Blocking o NSVC para executar a restauração.

Obstruindo NSVC

NSVC de desbloqueio que foi obstruído

Troubleshooting

Capture o traço do wireshark na relação Gb (roteador conectado a SGSN). Se o link Gb é
criado na base compartilhada carga, capture o traço em ambo o Roteadores ao mesmo
tempo.

1.

Selecione o pacote com protocolo UDP no traço, clicar-lo com o botão direito e descodifique-
como GPRS-NS, seleção amba opção primeiramente.

2.

Aplique o filtro com identificação NSEI, por exemplo nsip.nsei==xxxx, para verificar o PDU
entre o BSC e o SGSN.

3.

CLI importantes disponíveis em ASR5x00 para analisar estas edições

(Modo de engenharia)

Determine o elemento que causa o problema e tome a ação corretiva em conformidade.


