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Inleiding

OSPF-staten voor nabijheidsformatie zijn Down-, Init-, Probt-, 2-way-, Exstart-, exchange-,
Loading- en Full-Station. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de buren Open Shortest
Path First (OSPF) (Open Shortest Path First) vastzitten in exstart-/uitwisselingsstaat. Dit document
concentreert zich op een mismatch MTU tussen OSPF-buren die in exstart-/uitwisselingsstaat
resulteert. Voor meer informatie over het oplossen van problemen OSPF verwijs naar Problemen
oplossen OSPF.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden beroemd moeten zijn met basisOSPF-handeling en -configuratie,
vooral over OSPF-buurstaten.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco 2503 routers●

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(24a) die op beide routers actief is●

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

https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/12151-trouble-main.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/12151-trouble-main.html
/content/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13685-13.html


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

Uitloopstaat

Nadat twee OSPF-naburige routers bidirectionele communicatie tot stand hebben gebracht en
DR/BDR-verkiezing (op multi-access netwerken) hebben voltooid, kennen de routers de
overdracht naar de uitloopstaat. In deze staat, vestigen de aangrenzende routers een
master/slave relatie en bepalen het eerste DBD-sequentienummer (EDD) dat moet worden
gebruikt bij het uitwisselen van DBD-pakketten.

Exchange-staat

Zodra de master/slave relatie is onderhandeld (de router met de hoogste router-ID wordt de
meester), veranderen de aangrenzende routers transitie naar de uitwisselingsstaat. In deze staat
wisselen de routers DBD-pakketten uit, die hun gehele link-state-database beschrijven. De routers
verzenden ook pakketten voor link-staten, die meer recente link-state advertenties (LSA) van
buren vragen.

Hoewel OSPF-buren zich door de uitloop-/uitwisselingsstaten tijdens het normale OSPF-
nabijheids-bouwproces verplaatsen, is het niet normaal voor OSPF-buren om in deze staat vast te
zitten. Hieronder zie je de meest voorkomende reden dat OSPF-buren vast komen te zitten in
deze toestand. Raadpleeg de OSPF-buurstaten om meer te weten te komen over de verschillende
OSPF-staten.

Buurders steken vast in de staat van vertrek/uitwisseling

Het probleem komt het meest voor wanneer het probeert om OSPF tussen een router van Cisco
en de router van een andere verkoper te lopen. Het probleem doet zich voor wanneer de
maximuminstellingen van de overdrachteenheid (MTU) voor aangrenzende routerinterfaces niet
overeenkomen. Als de router met de hogere MTU een pakket verzonden dat groter is dat MTU op
de aangrenzende router instelt, negeert de aangrenzende router het pakket.0 Wanneer dit
probleem zich voordoet, geeft de uitvoer van het tonen van IP ospf opdracht uitvoer uit die
vergelijkbaar is met die hieronder wordt getoond.

In deze sectie wordt een feitelijke herhaling van dit probleem beschreven.

Router 6 en router 7 in de bovenstaande topologie worden aangesloten via Frame Relay en router
6 is ingesteld met 5 statische routes die opnieuw verdeeld zijn in OSPF. De seriële interface op
router 6 heeft de standaard MTU van 1500, terwijl de seriële interface op router 7 een MTU van
1450 heeft. Elke routerconfiguratie wordt in de onderstaande tabel weergegeven (alleen de

https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/content/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13685-13.html


benodigde configuratieinformatie wordt weergegeven):

Configuratie van router 6 Configuratie van
router 7

interface Serial2

!--- MTU sets to it's default value

of 1500. no ip address no ip

directed-broadcast encapsulation

frame-relay no ip mroute-cache frame-

relay lmi-type ansi ! interface

Serial2.7 point-to-point ip address

170.170.11.6 255.255.255.0 no ip

directed-broadcast frame-relay

interface-dlci 101 ! router ospf 7

redistribute static subnets network

170.170.11.0 0.0.0.255 area 0 ip

route 192.79.34.0 255.255.255.0 Null0

ip route 192.79.35.0 255.255.255.0

Null0 ip route 192.79.36.0

255.255.255.0 Null0 ip route

192.79.37.0 255.255.255.0 Null0 ip

route 192.79.38.0 255.255.255.0 Null0

!

interface Serial0

mtu 1450

no ip address

no ip directed-

broadcast

encapsulation

frame-relay

frame-relay lmi-

type ANSI

!

interface

Serial0.6 point-

to-point

ip address

170.170.11.7

255.255.255.0

no ip directed-

broadcast

frame-relay

interface-dlci

110!

!

router ospf 7

network

170.170.11.0

0.0.0.255 area 0

De opdrachtoutput van ip ospf voor elke router is:

router-6# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

170.170.11.7      1   EXCHANGE/  -    00:00:36    170.170.11.7    Serial2.7

router-6#

router-7# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

170.170.11.6      1   EXSTART/  -     00:00:33    170.170.11.6    Serial0.6

router-7#

Het probleem doet zich voor wanneer router 6 een DBD-pakket verzonden dat groter is dan 1450
bytes (MTU van router 7) terwijl het in de wisselstaat staat staat. Gebruik het debug IP-pakket en
de debug ip ospf adj-opdrachten op elke router om het OSPF-nabijheidsproces te zien wanneer
het plaatsvindt. De output van router 6 en 7 van stappen 1 tot 14 is:

router 6 debug-uitvoer:
***ROUTER6 IS SENDING HELLOS BUT HEARS NOTHING,

STATE OF NEIGHBOR IS DOWN

00:03:53: OSPF: 170.170.11.7 address 170.170.11.7 on

Serial2.7 is dead

00:03:53: OSPF: 170.170.11.7 address 170.170.11.7 on

1.



Serial2.7 is dead, state DOWN

router 7 debug-uitvoer:
OSPF NOT ENABLED ON ROUTER7 YET

2.

router 6 debug-uitvoer:
***ROUTER6 SENDING HELLOS

00:03:53: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), len 64, sending broad/multicast, proto=89

00:04:03: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 64, sending broad/multicast, proto=89

3.

router 7 debug-uitvoer:
OSPF NOT ENABLED ON ROUTER7 YET

4.

router 7 debug-uitvoer:
***OSPF ENABLED ON ROUTER7, BEGINS SENDING

HELLOS AND BUILDING A ROUTER LSA

00:17:44: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 64, sending broad/multicast, proto=89

00:17:44: OSPF: Build router LSA for area 0,

router ID 170.170.11.7, seq 0x80000001

5.

router 6 debug-uitvoer:
***RECEIVE HELLO FROM ROUTER7

00:04:04: IP: s=170.170.11.7 (Serial2.7), d=224.0.0.5,

Len 64, rcvd 0, proto=89

00:04:04: OSPF: Rcv hello from 170.170.11.7 area 0 from

Serial2.7 170.170.11.7

00:04:04: OSPF: End of hello processing

6.

router 6 debug-uitvoer:
***ROUTER6 SEND HELLO WITH ROUTER7 ROUTERID

IN THE HELLO PACKET

00:04:13: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

7.

router 7 debug-uitvoer:
***ROUTER7 RECEIVES HELLO FROM ROUTER6 CHANGES

STATE TO 2WAY

00:17:53: IP: s=170.170.11.6 (Serial0.6), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:17:53: OSPF: Rcv hello from 170.170.11.6 area 0 from

Serial0.6 170.170.11.6

00:17:53: OSPF: 2 Way Communication to 170.170.11.6 on

Serial0.6, state 2WAY

8.

router 7 debug-uitvoer:
***ROUTER7 SENDS INITIAL DBD PACKET WITH SEQ# 0x13FD

00:17:53: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32

00:17:53: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:17:53: OSPF: End of hello processing

9.

router 6 debug-uitvoer:
***ROUTER6 RECEIVES ROUTER7'S INITIAL DBD PACKET

CHANGES STATE TO 2-WAY

00:04:13: IP: s=170.170.11.7 (Serial2.7), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:13: OSPF: Rcv DBD from 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state INIT

00:04:13: OSPF: 2 Way Communication to 170.170.11.7 on

Serial2.7, state 2WAY

10.

router 6 debug-uitvoer:
***ROUTER6 SENDS DBD PACKET TO ROUTER7

(MASTER/SLAVE NEGOTIATION - ROUTER6 IS SLAVE)

00:04:13: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0xE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32

11.



00:04:13: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:04:13: OSPF: NBR Negotiation Done. We are the SLAVE

router 7 debug-uitvoer:
***RECEIVE ROUTER6'S INITIAL DBD PACKET

(MTU MISMATCH IS RECOGNIZED)

00:17:53: IP: s=170.170.11.6 (Serial0.6), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:17:53: OSPF: Rcv DBD from 170.170.11.6 on Serial0.6

seq 0xE44 opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1500 state EXSTART

00:17:53: OSPF: Nbr 170.170.11.6 has larger interface MTU

12.

router 6 debug-uitvoer:
***SINCE ROUTER6 IS SLAVE SEND DBD PACKET WITH

LSA HEADERS,

SAME SEQ# (0x13FD) TO ACK ROUTER7'S DBD. (NOTE SIZE OF PKT)

00:04:13: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len 1472

00:04:13: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 1492, sending broad/multicast, proto=89

13.

router 7 debug-uitvoer:
***NEVER RECEIVE ACK TO ROUTER7'S INITIAL DBD,

RETRANSMIT

00:17:54: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:

Retransmitting DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6 [1]

14.

Op dit punt blijft router 6 proberen het eerste DBD-pakket vanaf router 7 te ACK.

00:04:13: IP: s=170.170.11.7 (Serial2.7), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:04:13: OSPF: Rcv hello from 170.170.11.7 area 0 from

Serial2.7 170.170.11.7

00:04:13: OSPF: End of hello processing

00:04:18: IP: s=170.170.11.7 (Serial2.7), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:18: OSPF: Rcv DBD from 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state EXCHANGE

00:04:18: OSPF: Send DBD to 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x2 Len 1472

00:04:18: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 1492, sending broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: s=170.170.11.6 (local), d=224.0.0.5

(Serial2.7), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

00:04:23: IP: s=170.170.11.7 (Serial2.7), d=224.0.0.5,

Len 52, rcvd 0, proto=89

00:04:23: OSPF: Rcv DBD from 170.170.11.7 on Serial2.7

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 mtu 1450 state EXCHANGE

Router 7 krijgt nooit een ACK van router 6 omdat het DBD pakket van router 7 te groot voor router
7 MTU is. Router 7 geeft herhaaldelijk het DBD-pakket terug.

0:17:58: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:



Retransmitting DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6 [2]

00:18:03: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: IP: s=170.170.11.6 (Serial0.6), d=224.0.0.5,

Len 68, rcvd 0, proto=89

00:18:03: OSPF: Rcv hello from 170.170.11.6 area 0 from

Serial0.6 170.170.11.6

00:18:03: OSPF: End of hello processing

00:18:04: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 68, sending broad/multicast, proto=89

00:18:03: OSPF: Send DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6

seq 0x13FD opt 0x2 flag 0x7 Len 32 00:18:03: OSPF:

Retransmitting DBD to 170.170.11.6 on Serial0.6 [3]

00:18:08: IP: s=170.170.11.7 (local), d=224.0.0.5

(Serial0.6), Len 52, sending broad/multicast, proto=89

router-7#

Omdat router 6 een hogere MTU heeft, blijft het het DBD-pakket van router 7 accepteren, probeert
deze te erkennen en blijft de status WISSELEN behouden.

Omdat router 7 een lagere MTU heeft, negeert het de DBD pakketten samen met ACK van router
6, blijft het eerste DBD pakket opnieuw verzenden en blijft in de staat EXSTART.

Laten we een aantal van de bovenstaande stappen bekijken. In stap 9 en 11, verzenden router 7
en Router 6 hun eerste DBD pakketten met vlag 0x7 die als deel van Master/Slave
onderhandeling is ingesteld. Na de vastberadenheid van Master/Slave, wordt router 7 verkozen
als Master omdat het hogere router-ID heeft. De vlaggen in stappen 13 en 14 tonen duidelijk dat
router 7 Master is (Vlag 0x7) en router 6 Slave (Vlag 0x2).

In stap 10, ontvangt Router 6 het eerste DBD-pakket van de router 7 en overschakelt zijn status
naar 2-weg.

In stap 12, ontvangt Router 7 het eerste DBD-pakket van de router 6 en herkent een mismatch
van de MTU. (Router 7 kan een mismatch van de MTU herkennen omdat router 6 zijn interface-
MTU in het veld interface-MTU van het DBD-pakket bevat). De router 6 eerste DBD wordt
verworpen door router 7. Router 7 geeft het oorspronkelijke DBD-pakket opnieuw over.

Stap 13 toont dat router 6, als slaaf, het aantal van de 7 reeks van de router goedkeurt en zijn
tweede DBD pakket verzonden dat de kopregels van zijn LSAs bevat, die de grootte van het
pakket verhoogt. Router 7 ontvangt echter nooit dit DBD-pakket omdat het groter is dan de router
7 MTU.

Na stap 13 blijft router 7 het eerste DBD-pakket naar router 6 opnieuw verzenden, terwijl router 6
DBD-pakketten blijft verzenden die het hoofdsequentienummer volgen. Deze loop gaat voor
onbepaalde tijd door, wat een van beide router ervan weerhoudt om uit de
uitloop/uitwisselingsstaat te stappen.

De oplossing

Aangezien het probleem wordt veroorzaakt door slecht afgesloten MTU's, is de oplossing om een
van beide routers MTU's te wijzigen zodat deze op de MTU's van de buren kunnen worden
afgestemd. Merk op dat Cisco IOS geen verandering van de fysieke MTU op een LAN interface



(zoals Ethernet of Token Ring) ondersteunt. Wanneer het probleem zich tussen een router van
Cisco en een andere verkooprouter via LAN media voordoet, pas de MTU aan op de andere
verkooprouter.

Opmerking: Cisco IOS-softwarerelease 12.0(3), geïntroduceerde interface MTU foutieve detectie.
Deze detectie heeft betrekking op OSPF-reclame voor de interface-MTU in de DBD-pakketten, die
in overeenstemming is met de OSPF RFC 2178, appendix G.9. Wanneer een router een DBD-
pakketadvertentie ontvangt die groter is dan de router kan ontvangen, negeert de router het DBD-
pakket en de buurstaat in exstart blijft. Dit voorkomt de vorming van een nabijheid. Om dit
probleem op te lossen, zorg ervoor dat de MTU aan beide uiteinden van een verbinding hetzelfde
is.

In Cisco IOS-softwarerelease 12.0(3) is de ip ospf mtu-Negeer interface-configuratieopdracht ook
geïntroduceerd om de detectie van mismatch van de MTU uit te schakelen; dit is echter slechts in
zeldzame gevallen nodig , zoals in dit schema wordt getoond :

In het bovenstaande diagram wordt een Fibre Distributed Data Interface (FDDI) poort op een
Cisco Catalyst 5000 met een routeswitch-module (RSM) aangesloten op een FDDI-interface op
router 2. Het Virtual LAN (VLAN) op RSM is een virtuele Ethernet-interface met een MTU van
1500 en de FDDI-interface op router 2 heeft een MTU van 4500. Wanneer een pakket op de FDDI
poort van de schakelaar wordt ontvangen, gaat het naar het backplane en de FDDI naar Ethernet
conversie/fragmentatie gebeurt binnen de schakelaar zelf. Dit is een geldige opstelling, maar met
de eigenschap van de detectie van MTU mismatch, wordt de nabijheid OSPF niet gevormd tussen
de router en RSM. Aangezien FDDI en Ethernet MTU verschillend zijn, is deze ip ospf mtu-don
opdracht nuttig op de interface van VLAN van RSM zodat OSPF ophoudt met het detecteren van
MTU mismatch en de nabijheid vormt.

Het is belangrijk om op te merken dat MTU mismatch, alhoewel de meest gewone, niet de enige
reden is dat OSPF-buren vast komen te zitten in de exstart-/uitwisselingsstaat. Het probleem
wordt het meest veroorzaakt door het onvermogen om DBD-pakketten met succes te ruilen. De
oorzaak zou echter een van de volgende kunnen zijn:

mismatch MTU●

Unicast is gebroken. In de uitloopstaat, stuurt de router een unicastpakje naar de buur om
meester en slaaf te selecteren. Dit is waar, behalve als u een point-to-point link hebt, in welk
geval het een multicast pakje verstuurt. Dit zijn de mogelijke oorzaken:Fout bij mapping (VC)
in een Asynchronous Transfer Mode (ATM) of Frame Relay-omgeving in een zeer redundante
netwerk.Het probleem van de MTU, dat wil zeggen de routers kunnen slechts een pakket van
een bepaalde lengte pingelen.De toegangslijst blokkeert het eenastpakket.NAT werkt op de
router en vertaalt het eenastpakket.

●

Buurtje tussen PRI en BRI/dialer.●

https://tools.ietf.org/html/rfc2178


Beide routers hebben dezelfde router-ID (verkeerde configuratie).●

Daarnaast stelt de OSPF RFC 2328, sectie 10.3, dat het exstart/exchange-proces gestart is voor
een van deze gebeurtenissen (welke kunnen worden veroorzaakt door interne
softwareproblemen):

VolgordeNumberMismatchOnverwacht DD-sequentienummerHet bit is onverwacht
ingesteldOptieveld anders dan het laatst ontvangen optieveld in het DBD-pakket

●

BadLSReqDe buur stuurt niet-erkende LSA's tijdens het uitwisselingsproces.De buurman
vroeg tijdens het uitwisselingsproces om een LSA dat niet kan worden gevonden

●

Wanneer OSPF geen buren vormt, neem dan de hierboven vermelde factoren in overweging,
zoals de fysieke media en netwerkhardware om het probleem op te lossen.

Gerelateerde informatie

OSPF-buurstaten●

OSPF-buurtproblemen uitgebreid●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

https://tools.ietf.org/html/rfc2328
/content/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13685-13.html
/content/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/13699-29.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/index.html
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