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Abstrakt 

Multi Protocol Label Switching (MPLS) är en routingteknik som blir allt 

vanligare i dagens nätverk. Vid implementation av MPLS i nätverk är det 

grundläggande att hårdvaran har tillräckligt hög prestanda för att hantera 

tekniken. Om så inte är fallet kan det leda till negativa konsekvenser såsom 

paketförluster eller i värsta fall att routern havererar. Syftet med arbetet var 

att ta reda på hur processorbelastningen på en router skiljer sig när MPLS 

var implementerat jämfört med traditionell IP-routing. Routingprotokollen 

BGP, OSPF och RIP användes tillsammans med de olika routingteknikerna 

för att se vilket av dessa som krävde minst processorkraft. 

För att ta reda på hur processorbelastningen påverkades skapades en 

experimentmiljö. Varje routingprotokoll konfigurerades tillsammans med 

MPLS respektive traditionell IP-routing, vilket gav oss sex olika scenarion. 

Trafik skickades sedan genom nätverket med hjälp av applikationen 

Ostinato för att belasta enheterna. 

Resultatet av testerna visade att processorbelastningen blev högre för MPLS 

än för traditionell IP-routing. Det gällde för samtliga routingprotokoll. Det 

routingprotokoll som tillsammans med MPLS lyckades hålla 

processorbealstningen lägst var BGP, medans OSPF orsakade högst 

processorbelastning. Skillnaden mellan routingprotokollen OSPF och RIP 

var marginell. 

Nyckelord: MPLS, BGP, OSPF, RIP, SNMP, processorbelastning 



   

 

   

 

Abstract 

Multi Protocol Label Switching (MPLS) is a growing routing technology. It 

is getting more common in today’s modern networks. When implementing 

MPLS, it is essential that the hardware is capable of handling such 

technology. If not, this could lead to packet loss or even network outage. 

The purpose of this study was to examine differences between MPLS and 

traditional IP-routing in aspect of CPU utilization. Routing protocols BGP, 

OSPF and RIP were configured together with the technologies in order to 

see which of the mentioned routing protocols that was the most efficient in 

terms of CPU utilization. 

An environment was created for the experiment. Each routing protocol was 

configured together with MPLS and traditional IP-routing respectively, 

which lead to a total of six scenarios. Traffic was sent through the network 

with an application called Ostinato with the purpose of increasing the load 

of the devices. 

The results showed higher CPU utilization with MPLS compared to 

traditional IP-routing. This was the case with each routing protocol. BGP 

had the lowest CPU utilization of the routing protocols in conjunction with 

MPLS whilst OSPF had the highest. The result between OSPF and RIP was 

slightly different. 

Keywords: MPLS, BGP, OSPF, RIP, SNMP, CPU utilization  
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1 Introduktion 
Internet Protocol (IP) tillhandahåller anslutning över globala nätverk utan 

hänsyn till fabrikat på utrustning eller överföringsmedium. En enhet med IP-

routing tittar på destinationsadressen som jämförs med routingtabellen för att 

fatta ett beslut om vilken nästa mottagarenhet blir för IP-paketet. Vid hög 

belastning kan fördröjningar eller paketförluster uppstå. Det har ingen 

signifikant betydelse för vanlig datatrafik, däremot kan det få konsekvenser 

när det gäller mer känslig trafik såsom IP-telefoni och IP-TV. Den här typen 

av trafik kräver låga fördröjningstider, annars kan det leda till att ljud och 

bild inte presenteras på ett korrekt sätt (Rahman, Kabir, Lutfullah, Hassan, & 

Amin, 2008). 

Multi Protocol Label Switching (MPLS) är en teknik som växer och blir allt 

vanligare. MPLS kommer spela en huvudroll i nästa generations nätverk. 

Protokollet MPLS bör ses som en påbyggnad av IP-arkitekturen och inte som 

en ersättare av IP. Kort sagt läggs en så kallad label till mellan lager två och 

lager tre i ett IP-paket. En label kan användas för att avgöra vart ett paket ska 

skickas, i stället för lager tre-informationen, som används i vanlig IP-routing. 

Därför blir det inte en lika komplex process jämfört med vanlig IP-routing, 

vilket medför att paket kan skickas snabbare (Porwal, Yadav, & Charhate, 

2008). 

Processorn i en router hanterar routingprotokoll och kalkylerar fram 

routingtabellen. Den sköter även routinguppslag och ser till att paket skickas 

dit de ska (Bharadwaj, 2004). Överbelastning av en routers processor kan få 

negativa konsekvenser. Det kan bland annat leda till paketförluster och i 

värsta fall att routern havererar (Agarwal, Chuah, Bhattacharyya, & Diot, 

2004). 

I arbetet kommer resursåtgången hos en router i ett MPLS-baserat nätverk 

kontra ett nätverk med traditionell IP-routing jämföras. Med resursåtgång 

menas i det här fallet processorbelastning. Experiment kommer utföras för att 

se skillnader mellan tre olika routingprotokoll när de är implementerade i 

nätverket. Nätverket kommer vara konfigurerat för traditionell IP-routing i 

tre scenarion och i ytterligare tre scenarion kommer MPLS vara konfigurerat. 

För att belasta nätverket kommer datatrafik simuleras. 

Introduktionskapitlet inleds med att ämnesområdet tas upp samt skäl till 

varför ämnet har valts. I kapitel 1.2 finns information om tidigare forskning 

inom området. Den målgrupp som arbetet riktar sig till definieras i kapitel 1.3 

samt vilken nytta som kan dras av arbetet. Kapitel 1.4 innehåller 

problemformulering och de frågeställningar arbetet kommer baseras på. 

Sedan beskrivs den ansats som kommer användas i arbetet samt dess syfte. 
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Introduktionskapitlet avslutas med kapitel 1.6 där avgränsningar för arbetet 

beskrivs och en disposition presenteras. 

1.1 Ämnesområde och relevans 

Studien har valts tack vare stor nyfikenhet på tekniken. Det finns tidigare 

studier som berör paketförluster för IP-routing samt MPLS. Däremot finns så 

vitt vi vet inga tidigare studier som tar upp skillnader i processorbelastning 

för de båda teknikerna. 

Med tanke på de fördelar MPLS för med sig känns ämnet relevant i allra 

högsta grad. Skälen till att implementera MPLS kan till exempel vara 

effektivare routing, ökade möjligheter för Quality of Service (QoS), stöd för 

Virtual Private Network (VPN) och Traffic Engineering (TE) (He & Botham, 

2008). I en artikel av Porwal, Yadav och Charhate från 2008 sägs det att 

MPLS kommer spela en huvudroll i nästa generations nätverk. 

1.2 Tidigare forskning 

I en artikel av Rahman, Kabir, Lutfullah, Hassan, & Amin (2008) jämförs 

MPLS med traditionell IP-routing. I artikeln görs ett prestandatest av 

trafiken. Ett nätverk utsätts för hård belastning där man vill se vilken teknik 

som tappar minst trafik. Resultatet blir att MPLS får hela 40% mindre 

paketförluster än det konventionella nätverket. 

Den här studien granskar i stället hur processorbelastningen skiljer sig på en 

router konfigurerad med MPLS kontra traditionell IP-routing. 

1.3 Målformulering och nytta 

Det här arbetet riktar sig främst till företag som ska implementera MPLS i sitt 

nätverk. Det kan både gälla nyinstallationer och migreringar från nätverk där 

traditionell IP-routing är implementerat. Det kan även vara intressant för 

personer som är intresserade och nyfikna på MPLS i största allmänhet. 

Förhoppningen är att företag som ska installera ett nytt nätverk med MPLS 

ska få en inblick i hur kraftfull hårdvara som krävs. Vid migrering är tanken 

att företag ska få en inblick i om den hårdvara som de besitter har tillräcklig 

prestanda för att övergå till ett MPLS-nätverk. Om det visar sig vara en 

markant skillnad på processorbelastningen beroende på vilket 

routingprotokoll som används, bör även företagen ha det i åtanke. 

För allmänt intresserade personer är förhoppningen att de ska få en inblick i 

hur MPLS fungerar, samt hur tekniken påverkar en routers processor jämfört 

med traditionell IP-routing. 
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1.4 Problemformulering och frågor 

Företag som avser att implementera MPLS i sitt nätverk bör besitta hårdvara 

med tillräcklig prestanda för att klara av detta. Om det visar sig att enheterna 

inte är tillräckligt kraftfulla, kan det leda till negativa konsekvenser såsom 

pakeförluster och haveri (Agarwal, Chuah, Bhattacharyya, & Diot, 2004). 

Arbetet kommer baseras på följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig processorbelastningen på en router när MPLS är 

implementerat i nätverket jämfört med traditionell IP-routing? 

 Blir det någon skillnad beroende på vilket av routingprotokollen BGP, 

OSPF eller RIP som används? 

 Vilket routingprotokoll är minst resurskrävande? 

1.5 Ansats och syfte 

En fiktiv experimentmiljö kommer skapas där tre routrar simulerar en 

Internet Service Provider (ISP). Ytterligare två routrar kommer vara anslutna 

till nätverket, dessa ska simulera två olika kunders nätverk. 

Sammanlagt kommer sex olika scenarion skapas. I tre av dem kommer 

processorbelastningen mätas för traditionell IP-routing med tre olika 

routingprotokoll, ett för varje scenario. I de resterande tre kommer MPLS 

vara konfigurerat tillsammans med olika routingprotokoll för varje scenario. 

Processorbelastningen kommer i samtliga scenarion mätas med hjälp av 

Simple Network Management Protocol (SNMP). Resultaten kommer 

presenteras på ett övervakningssystem. 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är någon skillnad i resursåtgången 

på en router i ett MPLS-baserat nätverk kontra ett konventionellt nätverk. 

Studien anses relevant, då företag kan dra nytta av studien om de har tänkt 

övergå till ett MPLS-baserat nätverk. Skulle studien visa att resursåtgången 

ökar markant på routrar i ett MPLS-baserat nätverk, medför det att företagen 

kan behöva investera i nya enheter. 

1.6 Avgränsningar och disposition 

Arbetet kommer begränsas genom att studien endast kommer fokusera på hur 

en processor i en router reagerar under belastning av trafik. Syftet är att se 

skillnader mellan MPLS och traditionell IP-routing vid hög belastning. Det är 

inte intressant att avläsa trender i nätverket under testernas gång. 

Routingprotokollen som kommer användas är Border Gateway Protocol 
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(BGP), Open Shortest Path First (OSPF) och Routing Information Protocol 

(RIP). Utrustningen för studien kommer vara begränsad till routermodellen 

Cisco 2811 ISR. För traditionell IP-routing kommer routingtekniken Cisco 

Express Forwarding (CEF) användas på samtliga enheter. Ytterligare 

avgränsningar för MPLS är att ingen QoS eller MPLS VPN kommer att 

konfigureras. Att dessa avgränsningar har gjorts beror främst på att ytterligare 

tekniker, förutom IP-routing och MPLS måste implementeras, vilket kan 

påverka resultatet av studien. 

Kapitel 2 innehåller grundläggande information om de tekniker och protokoll 

som kommer användas. Förhoppningen är att kapitlet ska ligga som grund för 

att ge full förståelse av genomförandet. Under kapitel 3 beskrivs de 

vetenskapliga ansatser som kommer användas i arbetet. Tillvägagångssättet 

av genomförandet beskrivs, samt hur datainsamlingen av experimentet 

kommer att utföras. Kapitel 3 avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 4 

presenteras resultatet av de experiment som kommer utföras i form av 

stapeldiagram. Resultatet analyseras sedan i samma kapitel. I kapitel 5 

diskuteras resultatet. Kapitel 5 innehåller även en slutsats som svar på 

frågeställningen i arbetet, samt förslag till fortsatt forskning inom området. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet finns grundläggande information om de tekniker och 

protokoll som används i genomförandet. Bakgrunden som tas upp är relevant 

för att läsaren ska förstå genomförandet. Att känna till Open System 

Interconnection (OSI)-modellen är elementärt inom datakommunikation. 

Modellen förklaras i kapitel 1.1. Detaljerad information om de 

routingprotokoll som används i experimentet finns i kapitel 2.2. Dessa är 

Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) och 

Border Gateway Protocol (BGP). I kapitel 2.3 beskrivs de två olika 

routingteknikerna Cisco Express Forwarding (CEF) och Multi Protocol Label 

Switching (MPLS). I den sista delen av kapitel 2 beskrivs 

övervakningsprotokollet Simple Network Management Protocol (SNMP). 

2.1 OSI-modellen 

OSI-modellen utvecklades av International Organization for Standardization 

(ISO) år 1984 för att olika typer av nätverk ska kunna länkas samman. 

Modellen innehåller sju lager, se Figur 1, med olika funktioner, allt från det 

fysiska nätverkskortet till mjukvaran. OSI-modellen kan användas vid 

felsökning genom att kontrollera funktionaliteten för olika lager (Beasley, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Routingprotokoll 

Här presenteras de tre olika routingprotokoll som kommer att användas. RIP 

är det äldsta interna routingprotokollet och används främst i mindre nätverk 

(Puzmanova, 2002). OSPF är ett mer komplext routingprotokoll där alla 

enheter inom en och samma area har en bild över hur nätverket ser ut (Wang 

& Wu, 1998). BGP är klassat som det största externa routingprotokollet och 

är det routingprotokoll som används runt om på Internet (Odom, 2010). 

Figur 1 – OSI-modellen (Briscoe, 2000) 
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RIP - är klassat som det äldsta interna routingprotokollet. Metricen för RIP är 

baserad på antal hop. Gränsen för metricen är satt vid 15. Det innebär att 

trafik endast kan passera maximalt 15 enheter i ett nätverk konfigurerat med 

RIP. Därför bör RIP endast användas i små till medelstora nätverk. Med 

tanke på begränsningarna som finns för RIP är protokollet generellt sett 

utbytt mot andra routingprotokoll som är mer tillförlitliga, konvergerar 

snabbare, skalar bättre och har en metric av högre kvalitet. Trots det bör inte 

RIP anses som ett föråldrat routingprotokoll. Det används fortfarande i 

nätverk världen över, just tack vare enkelheten att konfigurera och 

administrera (Puzmanova, 2002). 

OSPF - är ett routingprotokoll som är designat för att användas inom ett 

Autonomous System (AS) (Wang & Wu, 1998). Den klassiska definitionen 

av ett AS är ett antal routrar under samma auktoritet. Ett Interior Gateway 

Protocol (IGP) används för att skicka paket inom ett AS, och ett inter-AS 

routingprotokoll för att skicka paket till andra AS (Rekhter, Li, & Hares, 

2006). Varje router som nyttjar OSPF är ansvarig för att upprätta ett 

grannskap med direktanslutna routrar. Varje router som deltar i OSPF-

processen skapar ett Link State Advertisement (LSA) som innehåller en lista 

med namn på routerns grannar samt kostnad för att nå dem. Alla routrar 

skickar LSA-paket till sina grannar periodvis, eller när en uppdatering i 

nätverket sker. LSA-paketen används sedan av routrar för att skapa en bild 

över hur topologin ser ut och för att räkna fram den bästa vägen till en 

destination. Alla routrar inom samma area har identiska topologidatabaser 

(Wang & Wu, 1998). 

BGP - används främst för utbyte av routinginformation mellan AS. Routrar 

som är anslutna med varandra och utbyter routinginformation med hjälp av 

BGP, kallas BGP peers. En anslutning mellan två BGP peers upprättas med 

hjälp av Transmission Control Protocol (TCP), vilket medför tillförlitlighet 

för anslutningen. Dessa två routrar skapar en TCP session, och utbyter 

därefter OPEN- och KEEPALIVE-meddelanden. OPEN-meddelanden tillåter 

BGP peers att komma överens om inställningar, lyckas detta utbyter de 

routinginformation med varandra. Finns det ingen routinginformation att 

utbyta, skickar routrarna KEEPALIVE-meddelanden periodvis för att 

upprätthålla anslutningen (Nicholes & Mukherjee, 2009). 

2.3 Routingtekniker 

Här presenteras de två olika routingtekniker som kommer att användas. CEF 

är Ciscos senaste teknik för routing. Där jämför en router destinationen för 

IP-adressen med en CEF-tabell i stället för routingtabellen (Odom, 2010). 

Den andra tekniken som presenteras är MPLS. För MPLS används en så 
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kallad label för routing i stället för lager tre-informationen i ett paket 

(Porwal, Yadav, & Charhate, 2008). 

CEF - är en avancerad teknik för lager tre-switching. Jämfört med fast 

switching, som var den tidigare metoden för routing, finns det flera fördelar 

med CEF. CEF är både mindre krävande för processorer och medför bättre 

skalbarhet. CEF använder inte cache-minnet för att hantera information, i 

stället används två andra huvudkomponenter: 

 Forwarding Information Base (FIB) 

 Adjacency Table 

CEF använder FIB för att ta beslut om vart inkommande trafik ska skickas. 

FIB kan liknas vid routingtabellen. När förändringar sker i nätverket 

uppdateras routingtabellen, dessa förändringar reflekteras även i FIB. I FIB 

finns information om IP-adressen för nästa destinationsenhet, baserat på 

routingtabellen. Det eliminerar behovet av cache-minnet som tidigare krävts. 

Noder i nätverket anses vara grannar om de är direktanslutna. Adjacency 

Table används för att spara lager två-information om grannar. (Cisco Systems 

Inc.). 

MPLS - har blivit populärt genom sina enastående möjligheter att tillämpa 

Traffic Engineering (TE) och Virtual Private Network (VPN). Traffic 

Engineering ger möjlighet att styra trafik, exempelvis för att utnyttja 

bandbredd på ett så effektivt sätt som möjligt. MPLS tillhandahåller sekretess 

och möjligheten att använda icke-unika IP-adresser inom sitt VPN genom att 

trafiken routas baserat på värdet av en label, inte destinationen av IP-

adressen i paketet. 

MPLS är uppbyggt av följande två block: 

 Separering av de delar som utgör control (kontrollplanet) och 

forwarding (dataplanet). 

 Algoritmen för utbyte av labels. 

Kontrollplanet använder vanliga routingprotokoll som BGP och OSPF för att 

skapa en bild av nätverket samt en routingtabell. Ett beslut tas för varje 

inkommande paket genom att söka efter en träff i routingtabellen. Paketet 

skickas sedan vidare till dess mottagare. Kontrollplanet förlitar sig helt och 

hållet på den underliggande IP-arkitekturen. 
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Dataplanet befinner sig under IP-lagret som bär kundernas data. Paketen 

skickas med hjälp av labels, i stället för IP-adresser som i traditionell IP-

routing. Varje nod i nätverket har en tabell över label-information och 

använder labels för routing av paket. 

Algoritmen för utbyte av labels är densamma som används i Asynchronous 

Transfer Mode (ATM) och Frame Relay. En label utgör ett kort, fixerat värde 

i pakethuvudet för att identifiera en Forwarding Equivalence Class (FEC). 

FEC utgör ett flöde av IP-paket med samma väg genom nätverket, de behöver 

dock inte ha samma slutdestination. När ett paket kommer in i ett MPLS-

nätverk klassificeras och tilldelas paketet en label. Det skickas sedan vidare 

till nästa nod genom sin Label Switched Path (LSP). En LSP innebär den väg 

ett trafikflöde tar genom ett MPLS-nätverk. För varje enhet inom MPLS-

nätverket sker routing baserat på labels, till dess att paketet når änden av 

nätverket. Där tas labels bort och normal IP-routing återupptas (He & 

Botham, 2008). 

 

I Figur 2, har förkortningarna följande innebörd enligt Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Exempel på hur ett förenklat MPLS-nätverk kan se ut (Cisco Systems Inc., 

2008). 
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Tabell 1: Tabellen förklarar vanliga termer inom MPLS. 

Förkortning Innebörd 

CE1 Customer equipment 1 

PE1 Service provider edge router (ingress 

LSR) 

P1 Service provider router inom 

stamnätet hos service provider 

P2 Service provider router inom 

stamnätet hos service provider 

PE2 Service provider edge router (egress 

LSR) 

CE2 Customer equipment 2 

 

I Figur 2, sker följande: 

 Paket inkommer som IP-paket till PE1, vilket är en provider edge 

router (även kallat ingress label switching router). 

 PE1 lägger till en label och skickar vidare paket som MPLS-paket. 

 Inom stamnätet skickas paket med hjälp av labels, till dess att de når 

fram till PE2, som är en provider edge router. 

 PE2 tar bort labels från varje paket och skickar vidare paket som IP-

paket (Cisco Systems Inc., 2008). 

Label Distribution Protocol (LDP) - är ett protokoll för distribution av 

labels inom ett nätverk konfigurerat för MPLS. LDP associerar en FEC med 

varje label som den distribuerar. Två grannar som använder LDP för utbyte 

av FEC-bindningar, kallas LDP peers. Dessa upprättar en LDP session med 

varandra. LDP använder TCP för kommunikation, distribuerade labels och 

tillståndsinformation utbyts därför tillförlitligt (Andersson, Doolan, Feldman, 

Fredette, & Thomas, 2001). 
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2.4 Nätverksövervakning 

Den första specifikationen för SNMP utfärdades 1998 och blev snabbt det 

dominerande protokollet för nätverksadministration. De flesta 

nätverksenheter som routrar och switchar har en inbyggd SNMP-agent. De 

kan därför administreras av ett övervakningssystem. För att administrera 

resurser i nätverket presenteras resurser som objekt, vilket är en datavariabel 

hos agenten. En samling av objekt kallas för Management Information Base 

(MIB). Ett övervakningssystem hämtar värden från en MIB hos agenten. 

Precis som namnet indikerar är SNMP känt för sin enkelhet att implementera. 

Protokollet konsumerar lite processorkraft och nätverksresurser. 

Protokollet inkluderar följande nyckeldelar: 

• Get: används av ett övervakningssystem för att hämta värden från en agent. 

• Set: används av ett övervakningssystem för att ändra värden på en agent. 

• Notify: används av en agent för att meddela ett övervakningssystem om 

signifikanta händelser (Stallings, 2003). 
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3 Metod 
Metodkapitlet inleds med kapitel 3.1 där den vetenskapliga ansatsen samt 

metoden som användes förklaras. I samma kapitel finns information om de 

urval som gjordes när det gäller hårdvara. I kapitel 3.2 presenteras den 

experimentmiljö som användes samt hur den var konfigurerad. De enheter 

som användes som studieobjekt presenteras i kapitel 3.3 och 

experimentverktyget i kapitlet därefter. I kapitel 3.5 finns en beskrivning av 

experimentets genomförande. Avslutningsvis finns en diskussion kring 

metoden. 

3.1 Ansats och urval 

Studien har en induktiv ansats då det inte, vad vi känner till, finns någon 

tidigare forskning eller teorier kring fenomenet. Undersökningen för studien 

har ett kvantitativt tillvägagångssätt. Experimenten som utförts är baserade på 

tester som sedan analyserats för att nå ett reslutat. Med tanke på att 

förkunskaperna inom området var begränsade användes även en explorativ 

ansats. 

För experimentet användes de bästa routermodellerna som fanns tillgängliga 

på universitetet. Routermodellerna hade mer än tillräcklig prestanda för att 

experimentet skulle kunna utföras. Det ansågs vara mer troligt att stöta på de 

här modellerna ute på marknaden än de andra som fanns att välja mellan, då 

de var aningen äldre. Klientdatorerna i experimentet hade inte lika stor 

betydelse. De hade dock mer än tillräcklig prestanda för experimentet. 

Experimentverktyget Ostinato användes för att generera nätverkstrafik. 

Skälet till att just Ostinato valdes var tacke vare alla dess funktioner. Andra 

experimentverktyg prövades också men inget av dessa tillhandahöll de 

funktioner som krävdes. 

3.2 Experimentmiljö 

Experimentmiljön såg ut enligt Figur 3 för samtliga sex scenarion. Enheterna 

var sammankopplade med RJ45-kablar. 
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För att mäta processorbelastningen användes Simple Network Management 

Protocol (SNMP) på samtliga routrar. På PC2 fanns ett övervakningssystem 

installerat vid namn PRTG Network Monitor. Enheterna P, PE1, PE2, CE1 

och CE2 lades till i övervakningssystemet genom deras IP-adresser. På 

enheterna pekades IP-adressen ut för övervakningssystemet. 

Övervakningssystemet och enheterna konfigurerades med samma community 

string, som kan liknas vid ett lösenord. De konfigurerades även för att 

använda SNMP version 2c. Övervakningssystemet kunde sedan hämta ut 

värden från enheterna. Den Management Information Base (MIB) som 

användes hämtar medelvärdet för processorbelastningen under de senaste fem 

minuterna. Anledningarna till att SNMP användes var: 

 Centraliserad övervakning med samtliga resultat under ett grafiskt 

gränssnitt 

 SNMP är det mest populära sättet att övervaka en router 

 Routern slipper belastas av kommandon då övervakningssystemet 

automatiskt hämtar informationen 

Figur 3 - Topologi 
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Som alternativ till SNMP för övervakning kan kommandot show processes 

användas direkt på enheterna. Det hade dock varit svårare att läsa ut 

resultatet, då kommandot hade behövts utföras samtidigt på samtliga enheter. 

Med SNMP kunde resultat läsas av direkt på övervakningssystemet där det 

även loggades. 

3.3 Studieobjekt 

Enheterna som övervakades i experimentet hade följande specifikationer: 

 Cisco 2811 Integrated Services Router, Cisco IOS Software, 2800 

Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(20)T1 

 Cisco 2811 Integrated Services Router, Cisco IOS Software, 2800 

Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(25a) 

3.4 Experimentverktyg 

För att belasta nätverket med trafik, användes programmet Ostinato. Ostinato 

är en applikation med syftet att generera nätverkstrafik. Applikationen bygger 

på öppen källkod och fungerar för Windows, Linux, BSD och Mac OS X. 

Paketströmmar kan skickas i olika hastigheter med diverse olika protokoll 

från olika lager i OSI-modellen (Ostinato Inc.). 

Klientdatorerna som användes i experimentet hade följande specifikationer: 

 Dell Precision T3500, Intel Xeon W3530 CPU 2.80 GHz, 5,96 GB 

RAM, Windows 7 Enterprise 64-bit 

 Dell Precision T3500, Intel Xeon W3530 CPU 2.80 GHz, 3,00 GB 

RAM, Windows XP SP3 32-bit 

3.5 Genomförande 

Genomförandet bestod av sex olika experiment där processorbelastningen för 

enheterna mättes. Topologin för samtliga scenarion var identisk, se Figur 3. 

Enheterna P, PE1 och PE2 simulerade en Internet Service Provider (ISP) i 

experimentet. CE1 och CE2 simulerade två kunders nätverk. I scenario ett, 

tre och fem konfigurerades traditionell IP-routing tillsammans med de olika 

routingprotokollen Border Gateway Protocol (BGP), Open Shortest Path First 

(OSPF) och Routing Information Protocol (RIP). Routingprotokollen 

beskrivs närmare i kapitel 2.2. 
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I scenario två, fyra och sex konfigurerades Multi Protocol Label Switching 

(MPLS) tillsammans med de olika routingprotokollen BGP, OSPF och RIP. 

Enheterna CE1 och CE2 var i scenario två, fyra och sex inte konfigurerade 

med MPLS. Tanken var att de skulle simulera två kunders utrustning som 

inte använde MPLS. Enheten P var den enda som var konfigurerad att utföra 

renodlad MPLS. PE1 och PE2 var endast konfigurerade med MPLS mot P 

och med vanlig IP-routing mot CE1 och CE2. För fullständig konfiguration, 

se bilaga 2. 

För varje scenario användes Ostinato för att skicka trafik genom nätverket 

från PC1 till PC2. Paketen ställdes in med storleken 1500 bytes och att 

10 000 paket per sekund skulle skickas. Transportprotokollet som användes 

var TCP och trafiken flödade genom nätverket under 20 minuter. De här 

inställningarna var identiska för samtliga sex scenarion. SNMP användes för 

att hämta information om processorbelastningen hos samtliga enheter under 

tiden att testet pågick. Den Management Information Base (MIB) som 

användes hämtade medelvärdet under de senaste fem minuterna. När exakt 20 

minuter hade gått noterades värdet för processorbelastningen. Mellan varje 

test fick enheterna vila i 30 minuter för att få processorbelastningen 

reducerad till en vilonivå. Identiska test genomfördes för samtliga sex 

scenarion. 

3.6 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metod som användes lämpar sig bra för de experiment som 

utfördes. Resultaten visades i procentform och är därför lätta att avläsa. Det 

som eftersträvades var att få fram skillnader mellan värden hellre än själva 

värdet. En explorativ ansats användes för att införskaffa grundläggande 

kunskap inom området. Ett alternativ till den explorativa ansatsen hade 

kunnat vara en hypotesprövande ansats. Vid mätning av 

processorbelastningen på enheterna, användes en MIB som utläser den 

genomsnittliga processorbelastningen under de senaste fem minuterna. Det 

finns även en MIB som visar processorbelastningen för den senaste minuten 

och en för de senaste fem sekunderna. Den MIB som användes under testerna 

anses ge högre reliabilitet än de andra då en helhetsbild av prestandan 

presenteras över en längre tid, i stället för trender i nätverket. 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet för de experiment som utförts. 

Processorbelastningen för samtliga enheter i de sex olika scenariona 

presenteras i form av stapeldiagram. Resultaten i diagramen visas i 

procentform. I kapitel 4.1 presenteras resultatet för Border Gateway Protocol 

(BGP) med traditionell IP-routing samt Multi Protocol Label Switching 

(MPLS). Resultat för routingprotokollen Open Shortest Path First (OSPF) 

och Routing Information Protocol (RIP) presenteras i kapitel 4.2 respektive 

4.3. Samtliga resultat analyseras sedan i kapitel 4.4. 

4.1 BGP med och utan MPLS 

Här presenteras resultatet när routingprotokollet BGP används i nätverket. 

Figur 4 visar processorbelastningen när traditionell IP-routing används. Figur 

5 visar processorbelastningen när MPLS används i stamnätet. Stamnätet 

består av enheterna P, PE1 och PE2. De blå staplarna visar enheternas 

processorbelastning i viloläge. De röda staplarna visar processorbelastningen 

när trafik har skickats i 20 minuter, mer specifik information om hur trafiken 

skickas finns i kapitel 3.5. 

 

Figur 4 – Scenario 1: BGP med traditionell IP-routing är konfigurerat på samtliga 

enheter. Resultatet presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 
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4.2 OSPF med och utan MPLS 

Här presenteras resultatet när routingprotokollet OSPF används i nätverket. 

Figur 6 visar processorbelastningen när traditionell IP-routing används. Figur 

7 visar processorbelastningen när MPLS används i stamnätet. Stamnätet 

består av enheterna P, PE1 och PE2. De blå staplarna visar enheternas 

processorbelastning i viloläge. De röda staplarna visar processorbelastningen 

när trafik har skickats i 20 minuter, mer specifik information om hur trafiken 

skickas finns i kapitel 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Scenario 2: BGP med MPLS är konfigurerat i stamnätet. Reslutatet 

presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 
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Figur 6 – Scenario 3: OSPF med traditionell IP-routing är konfigurerat på samtliga 

enheter. Resultatet presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 

Figur 7 – Scenario 4: OSPF med MPLS är konfigurerat i stamnätet. Reslutatet 

presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 
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4.3 RIP med och utan MPLS 

Här presenteras resultatet när routingprotokollet RIP används i nätverket. 

Figur 8 visar processorbelastningen när traditionell IP-routing används. Figur 

9 visar processorbelastningen när MPLS används i stamnätet. Stamnätet 

består av enheterna P, PE1 och PE2. De blå staplarna visar enheternas 

processorbelastning i viloläge. De röda staplarna visar processorbelastningen 

när trafik har skickats i 20 minuter, mer specifik information om hur trafiken 

skickas finns i kapitel 3.5. 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Scenario 5: RIP med traditionell IP-routing är konfigurerat på samtliga 

enheter. Resultatet presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 
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Figur 9 – Scenario 6: RIP med MPLS är konfigurerat i stamnätet. Reslutatet 

presenteras efter att trafik har skickats i 20 minuter. 
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4.4 Resultatanalys 

För samtliga scenarion kan man konstatera att enheterna får högre 

processorbelastning med MPLS implementerat än med traditionell IP-

routing. BGP är det routingprotokoll som lyckas hålla processorbelastningen 

så låg som möjligt med MPLS implementerat. Genom att jämföra Figur 4 och 

Figur 5 kan man konstatera att det bara skiljer fyra procentenheter när det 

skiljer som mest, vilket är på enheterna PE1 och PE2. Med OSPF som 

routingprotokoll är skillnaden markant mellan MPLS och traditionell IP-

routing. Figur 6 visar routingprotokollet OSPF med traditionell IP-routing 

och där ligger processorbelastningen på 23 procent som lägst. Figur 7 visar 

samma routingprotokoll med MPLS och där ligger processorbelastningen på 

33 procent för samma enhet, vilket innebär en ökning med tio procentenheter. 

Routingprotokollet RIP presenteras i Figur 8 och 9. Ökningen mellan MPLS 

och traditionell IP-routing för RIP är ungefär densamma som för OSPF. 

Däremot ligger RIP någon procentenhet lägre än OSPF. Den enhet som har 

ökat mest för RIP har ökat med nio procentenheter. Man kan även konstatera 

att enheten P i samtliga fall har lägst processorbelastning av de tre, när MPLS 

är implementerat. 
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5 Diskussion och slutsats 
I kapitel 5.1 finns en sammanfattning samt svar på de frågeställningar som 

arbetet har baserats på. Kapitel 5.2 innehåller diskussion och jämförelser 

kring slutsatsen av arbetet. Avslutningsvis tas erfarenheter och förslag till 

fortsatt forskning på området upp i kapitel 5.3. 

5.1 Sammanfattning och slutsatser 

Arbetet baseras på tre frågeställningar som huvudsakligen innebär att ta reda 

på hur processorbelastningen på en router skiljer sig när Multi Protocol Label 

Switching (MPLS) är implementerat i nätverket, kontra traditionell IP-

routing. 

 Hur skiljer sig processorbelastningen på en router när MPLS är 

implementerat i nätverket jämfört med traditionell IP-routing? 

 Blir det någon skillnad beroende på vilket av routingprotokollen BGP, 

OSPF eller RIP som används? 

 Vilket routingprotokoll är minst resurskrävande? 

För att ta reda på detta skapas sex stycken scenarion med fem routrar. Tre av 

scenariona är konfigurerade med traditionell IP-routing tillsammans med 

routingprotokollen Border Gateway Protocol (BGP), Open Shortest Path First 

(OSPF) eller Routing Information Protocol (RIP). I resterande tre scenarion 

är MPLS konfigurerat i stamnätet tillsammans med samma routingprotokoll 

som för traditionell IP-routing. Stamnätet består av enhterna P, PE1 och PE2. 

Med hjälp av applikationen Ostinato genereras trafik som skickas genom 

nätverket i 20 minuter. För att mäta processorbelastningen på enheterna 

används Simple Network Management Protocol (SNMP). 

Resultaten visar att MPLS är mer påfrestande för processorn än traditionell 

IP-routing med samtliga routingprotokoll som prövats. Det routingprotokoll 

som får lägst värden tillsammans med MPLS är BGP. OSPF är det 

routingprotokoll som belastar processorn hårdast. Skillnaden på 

processorbelastningen mellan routingprotokollen OSPF och RIP är dock 

marginell. 
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Processorbelastningen blir högre för en router när MPLS används kontra 

traditionell IP-routing. Vi kan även konstatera att vissa routingprotokoll 

lyckas hålla processorbesltningen lägre än andra. Det routingprotokoll som 

ger högst processorbelastning tillsammans med MPLS är OSPF. Det 

routingprotokoll som kräver minst processorbelastning av de som används är 

BGP. 

5.2 Bidrag och jämförelser 

Vi kan nu konstatera att processorbelastningen på en router ökar när MPLS är 

implementerat jämfört med traditionell IP-routing. Vår förhoppning är att 

målgruppen nu ska kunna dra nytta av studien vid implementation av MPLS. 

Tanken är att de ska få en inblick i hur kraftfull hårdvara som krävs. De 

frågeställningar som studien baserats på är nu besvarade och finns att ta del 

av. 

Anledningen till att processorbelastningen ökar när MPLS är implementerat, 

tror vi beror på att enheterna måste lägga till och ta bort labels. Det känns 

som en logisk förklaring, eftersom varje enhet måste ta hänsyn till labels, 

vilket innebär högre belastning. Ett av skälen till att använda MPLS är för att 

det går snabbare att skicka paket. Det borde medföra att mer trafik hinner 

passera nätverket under experimentets förlopp jämfört med traditionell IP-

routing, vilket i sin tur medför att enheterna får mer paket att inspektera. 

Eftersom att MPLS är en påbyggnad av IP och ingen ersättare, är paketen 

därför större. Varje label som läggs till i ett paket är fyra byte, vilket även det 

borde medföra högre belastning på enheterna. Ett paket kan maximalt bära 

med sig tre labels, vilket innebär att vissa paket kan vara 12 bytes större med 

MPLS kontra traditionell IP-routing. Varje enhet som använder MPLS måste 

även använda sig av Label Distribution Protocol (LDP) för att utbyta 

information om labels. Det är en process som routrar inte använder om de är 

konfigurerade för traditionell IP-routing. Vi vet inte exakt hur mycket extra 

processorkraft som krävs för att använda LDP, men det är i alla fall en extra 

belastning. I studien kombineras inte MPLS med ytterligare tekniker som 

QoS eller VPN, vilket kan vara en anledning till att implementera MPLS. 

Skulle någon av dessa tekniker implementeras kan det innebära ännu högre 

processorbelastning. 

Vi tror att i takt med att nätverket växer och blir större, jämnas 

processorbelastningen ut mellan MPLS och traditionell IP-routing. Det kan 

till och med vara så att vid riktigt höga trafikflöden och i stora nätverk, blir 

MPLS mer lönsamt för processorer jämfört med traditionell IP-routing. Detta 

tack vare att MPLS skalar väldigt effektivt. Vi tror att det finns mycket att 

vinna på att implementera MPLS, framför allt i ett stort och växande nätverk. 
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Skillnaden som uppstår mellan de olika routingprotokollen kan bero på flera 

saker. De tre routingprotokoll som testas är uppbyggda på olika sätt och vi 

kan konstatera att BGP är det som är minst resurskrävande tillsammans med 

MPLS, i alla fall i det här experimentet. OSPF är det routingprotokoll som får 

högst processorbelastning tillsammans med MPLS. 

5.3 Erfarenheter och fortsättning 

Innan studien påbörjades var vår kunnskap om MPLS relativt liten. I 

dagsläget känner vi oss säkrare på tekniken och dess uppbyggnad. Förslag till 

fortsatt forskning på området kan vara implementation av VPN och QoS i 

nätverket för att se om det gör någon skillnad på processorbelastningen. I vårt 

experiment är routingtabellerna minimala med tanke på storleken på 

nätverket. Det hade varit intressant att se hur en routers processor hade 

påverkats i ett större nätverk med större routingtabeller, just med tanke på att 

MPLS tillhandahåller hög skalbarhet. 

Tänkbara frågeställningar för vidare forskning skulle kunna vara följande: 

 Vilken inverkan har QoS på en routers processor när det används 

tillsammans med MPLS jämfört med traditionell IP-routing? 

 Hur skiljer sig processorbelastningen på en router när MPLS VPN är 

implementerat i nätverket jämfört med renodlad MPLS? 

 Hur påverkas en routers processor av MPLS i större nätverk jämfört 

med traditionell IP-routing? 
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Bilagor 
Bilaga 1 innehåller förkortningar som återkommer i arbetet, den kan 

användas för att snabbt få en förklaring till vad förkortningarna betyder. 

Bilaga 1 - Förkortningslista 

AS Autonomous System 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BGP Border Gateway Protocol 

CE Customer Equipment 

CEF Cisco Express Forwarding 

FEC Forwarding Equivalence Class 

FIB Forwarding Information Base 

ISO International Organization for Standardization 

ISP Internet Service Provider 

LDP Label Distribution Protocol 

LSP Label Switched Path 

LSR Label Switched Router 

MIB Management Information Base 

MPLS Multi Protocol Label Switching 

OSI Open Systems Interconnection 

OSPF Open Shortest Path First 

P Provider 

PE Provider Edge 

RIP Routing Information Protocol 



 

   

 

SNMP Simple Network Management Protocol 

TCP Transmission Control Protocol 

TE Traffic Engineering 

VPN Virtual Private Network 

QoS Quality of Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Routerkonfiguration 

Bilaga 2 innehåller samtlig routerkonfiguration som användes under 

experimentet. De tar stor plats och har därför inte inkluderats i arbetet. 

Scenario 1: BGP med traditionell IP-routing 

CE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65001 



 

 

 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.1.2 remote-as 65003 

 ! 

 address-family ipv4 

 neighbor 10.0.1.2 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 network 192.168.1.0 

 exit-address-family 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 



 

 

 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65002 

 bgp router-id 2.2.2.2 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.2.2 remote-as 65003 

 ! 

 address-family ipv4 

 neighbor 10.0.2.2 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 network 192.168.2.0 

 exit-address-family 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 



 

 

 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

!  

no ip domain lookup 

! 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 



 

 

 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 65003 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 65003 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.1.1 remote-as 65001 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 4.4.4.4 activate 

 neighbor 5.5.5.5 activate 

 neighbor 10.0.1.1 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 172.16.1.1 

ip route 5.5.5.5 255.255.255.255 172.16.1.1 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 



 

 

 

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface Loopback0 

 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 



 

 

 

 neighbor 3.3.3.3 remote-as 65003 

 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 65003 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.2.1 remote-as 65002 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 3.3.3.3 activate 

 neighbor 5.5.5.5 activate 

 neighbor 10.0.2.1 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 172.16.2.1 

ip route 5.5.5.5 255.255.255.255 172.16.2.1 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

P 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 



 

 

 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface Loopback0 

 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 3.3.3.3 remote-as 65003 

 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 65003 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 3.3.3.3 activate 

 neighbor 4.4.4.4 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 



 

 

 

! 

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 172.16.1.2 

ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 172.16.2.2 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

Scenario 2: BGP med MPLS 

CE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 



 

 

 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65001 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.1.2 remote-as 65003 

 ! 

 address-family ipv4 

 neighbor 10.0.1.2 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 network 192.168.1.0 

 exit-address-family 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 



 

 

 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65002 

 bgp router-id 2.2.2.2 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.0.2.2 remote-as 65003 

 ! 



 

 

 

 address-family ipv4 

 neighbor 10.0.2.2 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 network 192.168.2.0 

 exit-address-family 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 



 

 

 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 65003 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 65003 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.1.1 remote-as 65001 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 4.4.4.4 activate 

 neighbor 5.5.5.5 activate 

 neighbor 10.0.1.1 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 



 

 

 

ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 172.16.1.1 

ip route 5.5.5.5 255.255.255.255 172.16.1.1 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 



 

 

 

interface Loopback0 

 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 3.3.3.3 remote-as 65003 

 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 65003 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 10.0.2.1 remote-as 65002 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 3.3.3.3 activate 

 neighbor 5.5.5.5 activate 

 neighbor 10.0.2.1 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 172.16.2.1 

ip route 5.5.5.5 255.255.255.255 172.16.2.1 

! 



 

 

 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

P 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface Loopback0 

 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255 

! 



 

 

 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router bgp 65003 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 3.3.3.3 remote-as 65003 

 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 65003 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 ! 

 address-family ipv4 

 redistribute connected 

 neighbor 3.3.3.3 activate 

 neighbor 4.4.4.4 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 172.16.1.2 

ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 172.16.2.2 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 



 

 

 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

Scenario 3: OSPF med traditionell IP-routing 

CE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 



 

 

 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.1.1 0.0.0.0 area 1 

 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 



 

 

 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.2.1 0.0.0.0 area 2 

 network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 



 

 

 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 



 

 

 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.1.2 0.0.0.0 area 1 

 network 172.16.1.2 0.0.0.0 area 0 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 



 

 

 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.2.2 0.0.0.0 area 2 

 network 172.16.2.2 0.0.0.0 area 0 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 



 

 

 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

P 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 



 

 

 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 5.5.5.5 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0 

 network 172.16.2.1 0.0.0.0 area 0 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

Scenario 4: OSPF med MPLS 

CE1 

! 

version 12.4 



 

 

 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.1.1 0.0.0.0 area 1 

 network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1 

! 

no ip http server 



 

 

 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 



 

 

 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.2.1 0.0.0.0 area 2 

 network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 



 

 

 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.1.2 0.0.0.0 area 1 

 network 172.16.1.2 0.0.0.0 area 0 



 

 

 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 



 

 

 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.2.2 0.0.0.0 area 2 

 network 172.16.2.2 0.0.0.0 area 0 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 



 

 

 

P 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 



 

 

 

router ospf 1 

 router-id 5.5.5.5 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0 

 network 172.16.2.1 0.0.0.0 area 0 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

Scenario 5: RIP med traditionell IP-routing 

CE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 



 

 

 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 192.168.1.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 



 

 

 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 



 

 

 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 192.168.2.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 



 

 

 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0  



 

 

 

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 



 

 

 

 network 10.0.0.0 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0  

! 

end 

P 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 



 

 

 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 

Scenario 6: RIP med MPLS 

CE1 



 

 

 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE1 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 192.168.1.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 



 

 

 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

! 

end 

CE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LAN2 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 



 

 

 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 192.168.2.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

! 

end 

PE1 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 



 

 

 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE1 

 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 



 

 

 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0  

! 

end 

PE2 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO CE2 

 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 



 

 

 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO P 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 network 10.0.0.0 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0  

! 

end 

P 

! 

version 12.4 



 

 

 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description LINK TO PE1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description LINK TO PE2 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 mpls label protocol ldp 

 mpls ip 

 mpls mtu 1512 

! 

router rip 

 version 2 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet0/1 



 

 

 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

snmp-server community hemligt RO 

snmp-server host 192.168.2.50 version 2c hemligt 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

! 

end 
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