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Introdução

Este original descreve os dois tipos novos da propaganda do estado do link (LSA) usados para o
Open Shortest Path First (OSPF) v3 com o uso de um roteador Cisco com um Designated Router
(DR) e um Backup Designated Router simples (BDR) em um segmento dos FastEthernet
conectado diretamente na área 1.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

OSPFv2●

IPv6●

Componentes Utilizados

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

Cisco IOS®●

IOS-XE●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.



Informações de Apoio

OSPFv3 traz algumas mudanças nos tipos LSA. Como as trocas LSA do pacote OSPFv2 a fim
trocar rotas originadas auto são discutidas aqui. OSPFv2 troca rotas do IPv4 com a ajuda de LSA
1 (LSA de roteador). Isto ajuda a propagar a rota. Em um segmento de transmissão troca LSA 2
(rede LSA). 

Que o roteador envia quando o processo de OSPF precisa de trocar rotas do IPv6?
A fim cumprir esta exigência, dois LSA novos são adicionados que ajudam a trocar rotas do IPv6
e estes são definidos no RFC 5340:  https://tools.ietf.org/html/rfc5340
LSA que são responsáveis levar rotas do IPv6:

Tipo 8 LSA: Link LSA●

Espaço local do link: O LSA é inundado somente no link local e usado mais para o LINK-LSA●

Tipo 9 LSA: Intra-area LSA●

Espaço da área: O LSA é inundado somente durante todo uma única área do OSPF. Usado
para o LSA de roteador, o Rede-LSA, o inter-área-prefixo-LSA, o inter-área-roteador-LSA e o
intra-área-prefixo-LSA

●

Por exemplo:

O LSA sumário Type-3 foi rebatizado inter-área-prefixo-LSA

O LSA sumário Type-4 foi rebatizado inter-área-roteador-LSA

Um LSA novo chamado o intra-área-prefixo-LSA foi introduzido. Este LSA leva toda a informação
do prefixo do IPv6 que no IPv4 é incluída no LSA de roteador e na rede LSA.

  

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

https://tools.ietf.org/html/rfc5340


R1#sh running-config | s r o

router ospfv3 1

router-id 1.1.1.1

!

address-family ipv6 unicast

  passive-interface Loopback0

exit-address-family

R1#

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

media-type rj45

ipv6 address 2001:ABCD::1/64

ospfv3 1 ipv6 area 1

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Tipo 8 LSA - Link LSA

Por que você precisa o Link-LSA?

Isto anuncia o auto que origina o endereço local de link a todo Roteadores restante anexado 2
aqueles links que são similares ao LSA de roteador. Informa o outro roteador no domínio ao link
de prefixos do IPv6 de uma lista para associar com o link.

Note: O enlace virtual não deve poder originar o Link-LSA.

Como olha como quando no roteador:



Captação de Wireshark:



O tipo LSA de um link-LSA é ajustado ao valor 0x0008. Os Link-LSA têm o espaço local da
inundação do link. Um roteador origina um Link-LSA separado para cada link anexado que
apoiam dois ou mais Roteadores.

Note: OSPFv3 envia olá! e toma o endereço de origem como o endereço local de link.

Tipo 9 LSA - intra-área-prefixo LSA

O tipo LS de um intra-área-prefixo-LSA é ajustado ao valor de 0x2009. O Intra-área-prefixo-LSA
tem o escopo de inundação de área.

Que o intra-área-prefixo-LSA faz?

Antes que você escave mais neste, deixa para analisar o que é:



Leva o prefixo de endereço 2001:abcd::/64. Associa a uma lista de prefixos de endereço do IPv6
com um link do transit network provendo uma rede LSA ou associa uma lista de endereço do IPv6
com um roteador pelo LSA de roteador do referencinga. Os prefixos de um link do stub são
associados com seu roteador anexado.

Basicamente é um tipo-1 LSA e Tipo 2 LSA como usado no IPv4 OSPF a fim anunciar os prefixos
dentro das áreas.





Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.



Informações Relacionadas

https://tools.ietf.org/html/rfc5340●
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