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Inleiding

  

Dit document bevat informatie over probleemoplossing voor gemeenschappelijke problemen met
Open Snelste pad (OSPF). Om meer informatie te zien, of om naar het volgende stroomschema te
gaan, klik de commandovakjes in rood.

  

Voorwaarden



  

Vereisten

  

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

  

Gebruikte componenten

  

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

  

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

  

Conventies

  

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

  

Hoofdstroom

  

Als u de output van een show ip SFP buurman hebt, IP ospf buurman toont, of tech-support
opdracht van uw Cisco apparaat tonen, kunt u de Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde
klanten) gebruiken om potentiële problemen en problemen en oplossingen weer te geven. Om
Cisco CLI Analyzer te gebruiken, moet u JavaScript hebben ingeschakeld.

  

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://cway.cisco.com/go/sa/
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://cway.cisco.com/go/sa/


  

Probleemoplossing met OSPF-buurstaten



  

Raadpleeg de OSPF-buurstaten voor beschrijvingen van buurstaten.

  

  

Probleemoplossing voor de OSPF-routingtabel

//www.cisco.com/warp/customer/104/13.html


  

  

Probleemoplossing voor OSPF-id staat

  

Raadpleeg waarom de show ip ospf buurcommando buren in de linke staat onthult? voor de
beschrijving van problemen in de Indiase staat en de stappen voor het oplossen van problemen.

//www.cisco.com/warp/customer/104/7.shtml


  

  

Probleemoplossing OSPF MTU

  



  

Opmerking: Als het probleem met Layer 2 verband houdt, controleer of een proxy-ARP is
ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt u deze uit en gebruikt u de heldere ip
arp opdracht om het ARP cache te verwijderen.

  

Probleemoplossing voor OSPF-Corrupte pakketten



  

  

Probleemoplossing voor OSPF-tweevoudige status

  

Raadpleeg waarom de show ip ospf buurland commandobeheer buren steekt in
tweerichtingsverkeer? voor een OSPF-procedure voor het beschrijven van problemen door de
staat en het oplossen van problemen.

  

//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html
//www.cisco.com/warp/customer/104/11.html


  

Probleemoplossing voor OSPF-links

  



  

U kunt een Embedded Event Manager (EEM) script gebruiken om problemen op te lossen met het
flappen van links.

  

Raadpleeg voor meer informatie dit Cisco Support Community-document dat beschrijft hoe u een
EEM-script kunt gebruiken om informatie van een router te verzamelen wanneer er een OSPF-flap
is: Problemen oplossen OSPF-flaps met EEM-scripts .

  

Probleemoplossing volledige nadering

  

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-23657


  

Probleemoplossing voor externe link-statelijke advertenties

  

Raadpleeg Gemeenschappelijk Routing Probleem met OSPF-doorsturen Adres voor een
beschrijving van verzendende adressen in externe LSA, en voor problemen oplossen met de
meest voorkomende problemen met LSA's die niet-nul-doorvoeradressen hebben.

//www.cisco.com/warp/customer/104/10.html


  

  

Probleemoplossing voor OSPF NBMA-netwerken

  

Raadpleeg Problemen met OSPF in NBMA-modus via Frame Relay voor meer informatie over
gezamenlijke OSPF-over-NBMA-netwerkproblemen.

  

//www.cisco.com/warp/customer/104/24.html


  

Toegangslijsten voor probleemoplossing

  

  



Probleemoplossing buren via PRI

  

  

Ping probleemoplossing

  



  

Probleemoplossing voor de OSPF-interface

  



  

Frame Relay-omgeving voor probleemoplossing

  



  

Probleemoplossing voor externe routeproblemen

  



  

Netwerktype voor probleemoplossing

  



  

Probleemoplossing met OSPF-gebiedstype

  



  

Probleemoplossing voor de Mismatch Hallo/Dead Interval

  



  

Merk op dat de debug uitvoer van de debug ip ospf hallo opdracht de mismatch in hallo
parameters toont. Hier is de voorbeelddebug-uitvoer:

  

*Oct 12 14:03:32.595: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0

 from 192.168.12.2 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Rcv hello from 1.1.1.1 area 0 from

FastEthernet1/0

 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Mismatched hello parameters from 192.168.12.1

!--- Indicates that there is mismtached hello parameters from 192.168.12.1 *Oct 12 14:03:33.231:

OSPF: Dead R 2 C 3, Hello R 1 C 1 Mask R

 255.255.255.0 C 255.255.255.0 *Oct 12 14:03:33.531: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on

 FastEthernet1/0 from 192.168.12.2

  



Gerelateerde informatie
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//www.cisco.com/en/US/customer/tech/tk365/tk480/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
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