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Abstrakt 
Denna uppsats har haft examensarbetet “MPLS kontra traditionell IP-routing - en 

jämförelse av resursåtgång” av Sebastian Viking och Anton Öhlin som stöd. Deras 

arbete jämförde processoranvändning vid routing med, respektive utan, MPLS. 

Resultatet påvisade att MPLS gav högre processorbelastning gentemot traditionell IP-

routing, tvärtemot vad teorin för MPLS säger. På grund av uppenbara motsägelser 

mellan teori och praktik ämnade detta arbete skapa en hypotes som undersöks deduktivt 

med målet att bekräfta dess utsaga: På grund av MPLS, respektive IP:s implementation i 

underliggande hårdvaruarkitektur, kommer ingen märkbar skillnad i 

processorbelastning att uppvisas vid tester där en routers uppgift är att förmedla paket. 

Vi har därför återskapat deras tester för att verifiera äktheten i deras resultat. Resultet 

från våra egna tester visade ingen uppenbar olikhet mellan routingteknikerna IP med 

CEF, respektive MPLS. Presenterat resultat visar därmed på att hypotesen, som stöds av 

teknikernas teori, bevisats i praktiken från denna undersökning. 

 

Nyckelord 
MPLS, IP, CEF, processorbelastning, hårdvaruarkitektur. 

 

 

Abstrakt 
This paper was based on the thesis "MPLS kontra traditionell IP routing - en 

jämnförelse av resursåtgång" by Sebastian Viking and Anton Öhlin. Their work 

compared the CPU usage when performing routing with, and without, MPLS. The 

results demonstrates that MPLS provides higher processor load over traditional IP 

routing, contrary to the theory of MPLS. Due to the apparent contradictions between 

theory and practice has this work intended to create a hypothesis examined deductively 

with the aim to confirm its statement: Because of MPLS, and IP's, implementation of 

the underlying hardware architecture should no noticeable difference in processor usage 

be presentated at tests where a router's job is to convey the package. Therefore, we re-

created their tests to confirm the authenticity of their results. The results from the tests 

in this paper showed no significant difference between IP routing technologies with 

CEF, and MPLS. Presented results thus confirm the hypothesis supported by the 

theories behind the techniques used. 

 

Nyckelord 
MPLS, IP, CEF, processor utilization, hardware architecture. 
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1 Inledning 
Internet Protocol (IP) och Multiprotocol Label Switching (MPLS) är två 

nätverkstekniker som används till att förmedla trafik mellan enheter i nätverk. IP är den 

vanligaste tekniken och används i princip överallt, bland annat av företag och 

privatpersoner. Till skillnad från IP ger MPLS möjligheten att skicka mer trafik på 

mindre tid, vilket kan vara av intresse för snabbare nätverk [2]. MPLS används främst 

av internetleverantörer samt även inom privata företagsnät.  

 

För att förmedla paket över IP och MPLS används routrar, vilka är nätverksenheter med 

syftet att koppla samman olika nätverk och skicka trafik mellan dem, vilket även kallas 

routing [3]. För att routern ska veta vart paketen ska skickas lär den sig rutter till olika 

nätverk genom dynamiska routingprotokoll och statiskt applicerade rutter. IP-routing 

baseras på IP-paket som bland annat innehåller en avsändares och mottagares 

nätverksadress, samt data som ska förmedlas mellan dessa. Routern analyserar 

mottagaradressen i IP-paket och kan skicka paketet vidare till nästa router för att 

slutligen nå sin destination [1].  

 

Multiprotocol Label Switching (MPLS) är en transporteringsmetod där själva 

transporteringen sköts med så kallade labels istället för att öppna varje paket och 

undersöka dess mottagaradress, vilket görs med traditonell IP-routing. Denna metod ger 

en snabbare genomströmning av trafik [2].  

 

Teorin kring de bakomliggande arkitekturerna för de nämnda routingmetoderna visar att 

processoranvändningen för MPLS ska vara vara snarlik IP-routing med Cisco Express 

Forwarding (CEF). Detta på grund av att MPLS använder, och fungerar som CEF i 

grunden [4].  

 

Resultatet från [5] visar dock på motsatsen, där MPLS har betydligt högre 

processoranvändning i jämförelse med IP-routing.  

 

Denna uppsats har examensarbetet “MPLS kontra traditionell IP-routing - en jämförelse 

av resursåtgång” av Sebastian Viking och Anton Öhlin [5] som utgångspunkt. Deras 

arbete jämför processoranvändning vid routing med, respektive utan, MPLS. Deras 

resultat påvisar att MPLS ger högre processorbelastning än IP-routing, tvärtemot vad 

teorin för MPLS säger. Vi kommer därför återskapa deras tester för att se om resultatet 

verkligen stämmer. 

 

1.1 Tidigare forskning 
[6] jämför MPLS med traditionell IP-routing i ett prestandatest av trafik. En 

laborationsmiljö byggs upp där man undersöker hur mycket av skickad trafik som 

anländer till slutdestinationen. I resultatet framgår det att MPLS erhåller cirka 40% 

mindre paketförlust än vid IP-routing. 

  

[5] jämförs processorbelastning vid implementering av MPLS kontra IP-routing. För att 

belasta routerns processor skickas nätverkstrafik i form av TCP-paket. Resultatet visar 

att processoranvändning ökar med ungefär 4-9 procentenheter vid användning av 

MPLS. 
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1.2 Problemformulering 
Arbetet från tidigare forskning [5] grundas på den eventuella skillnad i resursåtgång, 

mer specifikt processorbelastning, som uppkommer vid implementering av två olika 

packet-switching tekniker (CEF & MPLS) hos routrar. En granskning av [5] har öppnat 

upp för ifrågasättning angående arbetets validitet i förhållande till dess frågeställning 

med åstadkommet resultat, samt förståelsen kring varför dessa resultat visar på det dem 

gör.  

 

Tecken tyder på ett otillräckligt genomfört förarbete kring IP med CEF respektive 

MPLS teori, samt dess faktiska inverkan på processoren. Bristande insikt, eller 

utelämnande av information, för hur IP med CEF respektive MPLS arkitekturer är 

utformade bör ses som en potentiell orsak till varför framtaget resultat kritiskt kan 

ifrågasättas. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Detta arbetets huvudsakliga mål kommer vara att granska den bakomliggande teori som 

bör tagits upp i [5] mer noggrant för att sedan presentera betydelsefulla detaljer, med 

tillhörande resultat, som tidigare bör ha undersökts mer grundligt. En experimentmiljö 

kommer återskapas utifrån [5] där samma tester kommer att genomföras grundat på de 

sex olika scenarion som beskrivs. Arbetet kommer således att diskuteras samt baseras 

kring de bakomliggande arkitekturerna IP med CEF respektive MPLS egentliga 

inverkan på en processors arbetslast vid packet- respektive label switching. 

  

Studien anses relevant, då presenterat resultat i [5] motsäger den befintliga, 

bakomliggande teori tillhörande teknikerna i fråga. På grund av uppenbara motsägelser 

mellan teori och praktik ämnar detta arbete skapa en hypotes som undersöks deduktivt 

med målet att bekräfta dess utsaga:  

 

 På grund av MPLS respektive IP:s implementation i underliggande 

hårdvaruarkitektur kommer ingen märkbar skillnad i processorbelastning att 

uppvisas vid tester där en routers uppgift är att förmedla paket.  
 

1.4 Avgränsning 
Under de praktiska undersökningarna kommer endast processorbelastning på routrar att 

avläsas, inget annat. De praktiska undersökningarna behandlar endast fabrikatet Cisco, 

mer specifikt, routermodellen 2811. Tillhörande dessa routermodeller är även dess 

nuvarande version av IOS, operativsystemet för Ciscos routrar, vilket vid testtillfället 

var IOS 12.4. De verktyg som nyttjas för insamling av data begränsas till Ostinato samt 

PRTG Network Monitor, alla dessa begränsningar måste ställas på grund av de 

begränsningar [5] själva ställt, eller haft, vid sitt tillfälle. 

 

1.5 Målgrupp 
På grund av arbetets grundläggande tanke kring validitet mellan dokumenterad, 

bakomliggande teori samt redovisat resultat hänvisat till dess teori utifrån kvantitativa 

undersökningar sett, bör målgruppen i sig vara efterkommande studenter som själva 

önskar genomföra liknande arbeten.  

 

Det som presenteras i arbetet kan således ses likt en varnande hand kring varför det bör 

läggas ned kraft på att verkligen förstå vad man vill åstadkomma, samt även varför ett 

resultat visar på vad det gör. 
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1.6 Disposition 
Kapitel 2 ger en grundläggande förklaring till traditionell IP-routing och MPLS. I 

kapitel 2 presenteras även arbetet ”MPLS kontra traditionell IP-routing” som utfördes 

av Sebastian Viking och Anton Öhlin. Kaptitel 3 beskriver de metoder som använts för 

insamling av data. Kapitel 4 innehåller en presentation av resultaten från våra tester. I 

kapitel 5 diskuteras egna resultat gentemot resultaten från [5]. Kapitel 5 avrundar även 

arbetet med slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teori och bakgrund 
I detta kapitel presenteras grundläggande information kring de tekniker, verktyg och 

protokoll som har nyttjats och undersökts i genomförandet. Det som beskrivs här tillåter 

läsaren att förstå varför, och hur, resultaten från genomförandet visar på vad de gör. 3.1 

beskriver grunden till de olika routingtekniker som undersökts i arbetet, det är viktigt 

för läsaren att förstå dess skillnader och liknelser. Vidare så beskrivs det vad för slags 

hjälpmedel som använts vid mätningarna och uthämtningen av data i 3.2. Allra sist 

under 3.3 finnes korta beskrivningar kring de olika routingprotokoll som använts. 

 

2.1 IP-routing arkitekturer 
IP-routing är en routers huvudsakliga uppgift. Routing är metoden för hur och vart 

paket ska skickas vidare, vilket görs genom att undersöka mottagaradressen för IP-

paket. Genom statiska rutter, eller dynamiska rutter från routingprotokoll, räknar routern 

ut den bästa vägen till slutgiltig destination [1]. 

 
2.1.1 Traditionell IP-routing 

Traditionell routing, även kallat process switching, är uppbyggt på följande sätt. Då ett 

paket kommer in på ett router-interface läggs det i input/output-minnet med hjälp av ett 

interface egna processor. Därefter skickas en så kallad receive interrupt till router-

processorn som under denna interrupt undersöker paketet efter vilket sorts paket det är, 

exempelvis IP. När processorn känner till vilken pakettyp det är, läggs paketet i en 

specifik kö i väntan på hantering. Vilken kö den hamnar i bestäms av vilken pakettyp 

det är, IP-paket läggs i “ip_input process” [8]. 

  

När ip_input körs frågar den Routing Information Base (RIB) om next-hop address samt 

utgående interface för paketet. RIB innehåller en routers samtliga kända rutter, och kan 

innehålla rutter från flera olika routingprotokoll [7]. Därefter frågas ARP-cache om 

vilken fysisk adress next-hop address har. När all routing-information är hämtad skriver 

ip_input om paketets Media Access Control (MAC)-header och placerar paketet i 

output-kön på det utgående interfacet. Interfacets processor skickar sedan iväg paketet 

[8]. Figur 1 visar de steg som genomförs i en router med traditionell IP-routing då ett 

inkommande paket behandlas för att sedan skickas vidare. 
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Figur 1 – Illustrering av traditionell IP-routing på hårdvarunivå [8]. 

 

Kort sagt anländer paketet från media in till routerns inkommande interface. Därefter 

måste paketet upp till processoren för behandling för att sedan skickas vidare genom 

utgående interface, vilket gör att processorn får en central funktion vid routing. 
 
2.1.2 CEF 

Ett alternativ till traditionell routing är Cisco Express Forwarding. Genom att använda 

CEF får man både snabbare routing och avlastning av processorn [9]. Tekniken beskrivs 

med meningen “route once and switch many”. CEF-routingen fungerar i början på 

samma sätt som traditionell routing, paketen kommer in på ett interface och skickas 

vidare till processoren (RP) för bearbetning. Processoren routar det första paketet och 

det är när detta är gjort som den stora skillnaden mellan traditionell och CEF-baserad 

routing genomförs. Förutom att processorn uppdaterar RIB-tabellen så sparar den ner 

routing-informationen till ytterligare två tabeller, Forward Information Base (FIB) samt 

Adjacency-tabellen. FIB har en kopia av forwarding-informationen i RIB-tabellen. Görs 

en topologi-ändring så ändras denna information automatiskt i FIB. Adjacency-tabellen 

innehåller alla lager 2-adresser för next hop-adresserna i FIB, och den hämtar sin 

information från ARP-förfrågningarna som görs [10]. Dessa tabeller återfinns på 

hårdvaran som är en komponent med egen processor, t.ex. ett line card [11]. När 

paketen kommer in på ett interface kan de automatiskt routas vidare tack vare 

informationen i tabellerna utan någon direkt interaktion från routerns egna processor 

[11]. I figur 2 illustreras hur CEF-routing fungerar på hårdvarunivå i en router. 
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Figur 2 – Illustrering av CEF routing på hårdvarunivå [12]. 

 

Enda gången paket måste upp från Forward Engine (hårdvaran) till Layer 3 Engine som 

hanteras av processoren är när ett paket blir märkt som CEF-punt. Det är när hårdvaran 

inte har stöd för att hantera paketen, vilket kan ske då Network Address Translation 

(NAT) används, paket är krypterade eller om dess Time To Live (TTL) skulle ha utgått 

[11].  

 

Det enda processoren hanterar inom routing under normala omständigheter är 

upprätthållandet av routingprotokoll samt försäkran om att FIB och RIB är 

synkroniserade [12]. 

 
2.1.3 MPLS 

Multiprotocol Label Switching är en forwarding-metod som är baserat på Label 

Swapping [13]. När en router ska skicka vidare ett paket baserar den valet med hjälp av 

labels [14]. MPLS består av ett moln med två sorters routrar. Edge LSR-routrar finns i 

ytterkanten av molnet och dessa hanterar kommunikationen mellan MPLS och IP-

nätverk. När ett IP-paket kommer in appliceras en MPLS-header innehållande TTL, 

QoS samt en label. När paketet sedan skickas vidare till en router med MPLS-teknik 

kommer den enbart undersöka dess label och skicka vidare paketet utifrån denna utan 

att öppna paketet och undersöka nätverksadresserna. Enheterna inuti molnet som enbart 

använder MPLS-routing kallas LSR. Label Distribution Procotol (LDP) används mellan 

routrar för att distribuera label-information, detta gör att routrar har vetskap om vilket 

nätverk som är tilldelad en specifik label [14]. Figur 3 visar hur labels hanteras i ett 

MPLS-nätverk. 
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Figur 3 – Illustrering av MPLS routing i nätverk [14]. 

 

I grunden fungerar MPLS på ett liknande sätt som CEF på grund av att MPLS jobbar 

tillsammans med CEF och routingprotokoll som t.ex. OSPF [14]. En Edge-LSR 

mottager ett IP-paket och route-processoren behandlar paketet och finner vilken väg 

paketet ska ta. När detta görs uppdateras FIB tack vare RIB samt att en label skapas och 

associeras med den uppslagna adressen. Denna label sparas sedan i LFIB som 

tillsammans med FIB hittas på hårdvaran och hanteras av en sekundär processor [15]. 

När ett paket sedan skickas inom MPLS-molnet kommer switchingen skötas via 

hårdvaran tack vare LFIB-tabellen, utan någon direkt interaktion av route-processoren. 

 

Det första okända paketet som anländer skickas till “Control panel”, vilken är den del 

som hanteras av route-processorn [16]. Adresserna i paketet appliceras i RIB och 

paketet blir tilldelad en label av MPLS IP Routing Control (LIB). Ändringarna som 

utförs skickas sedan ner från “control panel” till “data plane” där de appliceras i FIB 

och LFIB. När nästa paket i strömmen når routern, sköts all routing i data plane, som 

även kallas hårdvaran. Detta gör att processorn inte behöver hantera paket från samma 

ström med samma förutsättningar flera gånger. Hur MPLS-routing fungerar på 

hårdvarunivå illustreras i figur 4, vilken förtydligar likheterna från samarbetet med 

CEF.  
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Figur 4 – Illustrering av MPLS routing på hårdvarunivå [13]. 

 

Enligt [17] har Cisco’s utrustning stöd för funktioner som utbyte av labels, IP till 

MPLS, MPLS till IP, MPLS-MPLS, Ethernet över MPLS samt hantering av TTL i 

hårdvaran. Detta betyder att vanlig trafik inte involverar processoren, då ovanstående 

funktioner är allt som behövs för att hantera paket. 
 

2.1.4 MPLS kontra traditionell IP-routing 

I arbetet [5] utförs tester för att jämföra processorbelastning på routrar när IP-routing 

med CEF kontra MPLS är implementerat. Sammanlagt skapades sex olika scenarion. I 

tre av dem mättes processorbelastning för IP-routing med CEF tillsammans med tre 

olika routingprotokoll. I de resterande tre mättes processorbelastning för MPLS 

konfigurerat med samma tre routingprotokoll. Under samtliga tester användes 

routingprotokollen OSPF, RIP och BGP. Trafik skickades från PC1 till PC2 med hjälp 

av programmet Ostinato. För att samla in processorbelastningen från routrarna användes 

programmet PRTG Network Monitor. 
  

2.2 Mätning 
De praktiska undersökningarna behandlar protokollet Simple Network Management 

Protocol (SNMP) samt programmen Ostinato och PRTG Network Monitor. Ostinato 

används för att generera trafik, SNMP används för att hämta ut processorbelastning från 

routrarna och PRTG Network Monitor används för att analysera och samla in resultaten 

från testerna. 
 

2.2.1 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

Under samtliga tester som utförs kommer vi använda oss av SNMP för att hämta ut 

processorbelastning från routrarna.  

Simple Network Management Protocol (SNMP) är ett protokoll för hantering samt 

övervakning av enheter i IP-nätverk [18].  

En SNMP-agent är en mjukvara som körs på enheter i nätverk för att samla in 

information. SNMP-agenterna upprätthåller en lokal databas där information om 

enheterna sparas, och som sedan skicka till hanteringsstationer vid behov [19]. 
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2.2.2 PRTG Network Monitor 

PRTG Network Monitor (Paessler Router Traffic Grapher Network Monitor) är en 

programvara för nätverksövervakning. PRTG körs på Windows och övervakar ett 

nätverks tillgänglighet och användning med bl.a. SNMP [21]. 

 
2.2.3 Ostinato 

Ostinato är en applikation som används för att generera trafik med ett användarvänligt 

gränssnitt. Paket kan skickas i flera strömmar, med olika typer av protokoll och 

hastigheter. Applikationen bygger på öppen källkod och fungerar för Windows, Linux, 

BSD och Mac OS X m.f. [20]. 

 

2.3 Routingprotokoll 
Vid samtliga tester används routingprotokollen Routing Information Protocol (RIP), 

Open Shortest Path First (OSPF) och Border Gateway Protocol (BGP). Nedan följer en 

kortfattad förklaring till varje protokoll för att ge läsaren förståelse kring dessa. 

 
2.3.1 Routing Infomation Protocol (RIP) 

Routing information Protocol (RIP) är ett av de äldsta och mest bestående 

routingprotokoll som finns. Enheter som använder RIP skickar routinguppdateringar 

med jämna mellanrum samt när det uppstår topologiförändringar. När en router tar emot 

routinguppdateringar som innehåller förändringar, uppdaterar routern sin egna routing 

tabell för att avspegla den nya rutten. Efter uppdatering av routingtabellen börjar routern 

omedelbart att överföra routinguppdateringar för att informera övriga routrar om 

ändringen. Metric för RIP är baserat på antal hop, där maximalt antal hop är 15. RIP 

behåller endast den bästa rutten till en destination, d.v.s. rutten med lägst metric [22]. 

 
2.3.2 Open Shortest Path First 

Open Shortest Path First (OSPF) bygger på att samtliga routrar skickar länkstatus 

meddelande till övriga routrar inom samma hierarkiska område. Dessa meddelanden 

kallas Link-State Advertisement (LSA) och används för att varje router ska få en 

komplett bild av hur nätverket ser ut. Genom bilden över nätverket kan routrarna sedan 

välja ut den bästa vägen för att skicka paketen. OSPF skapades då nätverken växte och 

RIP inte längre kunde användas på grund av sin begräsning på 15 hop innan paketen 

kastades. Till skillnad från RIP kan OSPF arbeta inom en hierarki. Den största enheten 

inom hierakin kallas för autonomous system (AS), vilken är en samling av nätverk 

under en gemensam administration som delar en gemensam routing strategi [23]. 

 
2.3.3 Border Gateway Protocol (BGP) 

Border Gateway Protocol (BGP) är ett robust och skalbart routingprotokoll som bl.a. 

används för att utbyta routinginformation till över internet. BGP används ofta mellan 

internetleverantörers (ISP)-, och kunders, nätverk som t.ex. universitet och företag. 

Enheter som använder BGP utbyter fullständig routinginformation först när en TCP-

anslutning har etablerats. BGP skickar endast routing uppdateringar när det uppstår 

topologiförändringar [24]. 
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3 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning på vilken typ av vetenskaplig ansats som 

arbetet grundat sitt genomförande på med motivering till varför detta är ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Det beskriver därefter vilka verktyg som, samt varför precis de, har 

nyttjats till att utvinna den information som krävs för att sedan presentera jämförbara 

resultat. För att tydliggöra i vilken miljö undersökningen har tagit plats illustreras den 

topologi som krävdes för att uppnå svar till presenterad hypotes. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Studien har inriktat sig mot en deduktiv ansats på grund av att det existerar teori som 

kan bekräfta vår hypotes samt även “forskning” [5] som säger det motsatta. Studien har 

behandlat vår hypotes via genomförandet av kvantitativa undersökningar. Dessa 

undersökningar som baserats på tester sammanställda för analys gav oss ett intressant 

resultat vi sedermera kunde jämföra mot teori och hypotes. 

 

3.2 Datainsamling 
Det sätt vi gått tillväga för insamling av den information rörande ämnet består av 

samma verktyg som använts vid testerna beskrivna i [5]. I testerna fanns det två 

hjälpmedel som nyttjades för sammanställning av samtliga data: Ostinato samt PRTG 

Network Monitor. Dessa verktyg var nödvändiga i frågan kring att i möjligaste mån 

lyckas återskapa de tester som tidigare utförts i [5]. Med dessa specifika verktyg för 

trafikgenerering, samt belastningsmätning, avsåg vi att optimera förhållanden för 

upprepning av tester. 
 

3.3 Laborationsmiljö 
För att rättvist kunna jämföra våra tester med de tester som utfördes i arbetet [5] har vi 

återskapat samma laborationsmiljö som de presenterat. Laborationsmiljön består 

följaktligen sammanlagt av fem routrar från Cisco modell 2811, samt två klienter. 

Samtliga enheter var sammankopplade efter en Point-to-Point topologi med 

ethernetkablar. Laborationstopologin illustreras i figur 5. 
 

 
Figur 5 – Illustrering av laborationstopologi. 
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3.4 Genomförande 
Genomförandet bestod av sex olika scenarion där enheternas processorbelastning 

uthämtades vid viloläge samt belastning. De tre enheterna märkta P, PE1 samt PE2 hade 

till uppgift att simulera en ISP´s administrativa del i ett nätverk. PE enheterna agerar 

därmed Edge-LSR medan P enheten agerar LSR. Vidare var enheterna CE1 samt CE2 

uppgift att simulera kunders administrativa del, vilka då är sammankopplade via ISP 

delen. I scenario ett, tre och fem har en konfiguration på IP-routing med CEF använts 

där varje scenario nyttjat var sitt routingprotokoll: OSPF, RIP och BGP. I scenario två, 

fyra och sex har en konfiguration på IP-routing med MPLS använts med där varje 

scenario nyttjat var sitt ovan nämnda routingprotokoll. Enheterna CE1 och CE2 har ej 

deltagit i MPLS konfigurationen utan endast konfigurerats som IP-routing med CEF vid 

samtliga tester, detta för att simulera kundernas administrativa del som inte tillhör ISP. 

PE1 samt PE2 var konfigurerade med MPLS endast på de länkar mot P, vidare var de 

således konfigurerade med IP-routing med CEF mot CE1 och CE2. P var den enhet som 

hade en renodlad MPLS konfiguration. 

  

Data skickades i form av TCP-paket från PC1 till PC2 med hjälp av verktyget Ostinato. 

Precis som i [5] skickades 10.000 paket/sek med storleken 1500 bytes. Trafiken flödade 

i 20 minuter under varje test. Mellan varje test vilade routrarna under minst 30 minuter 

för att återgå till idle-värden. 

  

Processorbelastningen mättes med verktyget PRTG Network Monitor som fanns 

installerat på PC2. Verktyget samarbetar tillsammans med SNMP för att uthämta 

informationen från routrarna genom att “ansluta” mot deras IP-adresser. PRTG Network 

Monitor och enheterna var konfigurerade med samma community string, vilket kan 

jämföras med ett lösenord. Alla enheter konfigurerades därefter att använda version 2c 

av SNMP. 
 

3.5 Tillförlitlighet 

För att säkerhetsställa att våra resultat från undersökningarna är tillförlitliga har vi 

undersökt ett flertal olika faktorer som på minsta sätt skulle kunna påverka resultaten. 

Följande har kontrollerats för att ge tillförlitlighet:  

 

 Routrarna har omplacerats för att undersöka om det är trafiken- eller routrarna i 

sig som skapar belastningstoppar.  

 Routrarna har undersökts för att kontrollera ifall samtliga kör olika, eller lika till 

antalet, aktiva processer vid undersökningstillfällena.  

 För att säkerställa att resultaten inte uppstod av ren slump genomfördes testerna 

ett flertal gånger.  

 SNMP användes för att hämta resultaten som visar processorbelastningen på 

varje router. För att säkerhetsställa att resultaten stämde, kontrollerades även 

processorbelastningen manuellt i Cisco IOS kontinuerligt.  
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4 Resultat 
Totalt har sex olika scenarion skapats för att ta reda på processorbelastningen för 

routrarna CE1, PE1, P, PE2, CE2. Mätningar har utförts där routingprotokollen OSPF, 

RIP och BGP, både med IP-routing och MPLS implementerats. Här presenteras 

resultaten från undersökningarna. 
 

4.1 OSPF med IP-routing och MPLS 
I figur 6 presenteras resultatet från de scenarion där routingprotokollet OSPF var 

konfigurerat i nätverket. Routrarnas processorbelastning för IP-routing presenteras med 

blå staplar. Vidare visar graferna routrarnas processorbelastning för MPLS med röda 

staplar. Resultaten hämtades efter att trafik skickats under 20 minuter, testerna 

upprepades 1-2 gånger för att utesluta slumpartade resultat. 

 

 
Figur 6 - Illustrationen visar processorbelastning i procent vid IP-routing och MPLS 

med OSPF. 
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4.2 RIP med IP-routing och MPLS 
I figur 7 presenteras resultatet från de scenarion där routingprotokollet RIP var 

konfigurerat i nätverket. Routrarnas processorbelastning för IP-routing presenteras med 

blå staplar. Vidare visar graferna routrarnas processorbelastning för MPLS med röda 

staplar. Resultaten hämtades efter att trafik skickats under 20 minuter, testerna 

upprepades 1-2 gånger för att utesluta slumpartade resultat. 

 

 
Figur 7 - Illustrationen visar processorbelastning i procent vid IP-routing och MPLS 

med RIP. 
 

4.3 BGP med IP-routing och MPLS 
I figur 8 presenteras resultatet från de scenarion där routingprotokollet BGP var 

konfigurerat i nätverket. Routrarnas processorbelastning för IP-routing presenteras med 

blå staplar. Vidare visar graferna routrarnas processorbelastning för MPLS med röda 

staplar. Resultaten hämtades efter att trafik skickats under 20 minuter, testerna 

upprepades 1-2 gånger för att utesluta slumpartade resultat. 
 

 
Figur 8 - Illustrationen visar processorbelastning i procent vid IP-routing och MPLS 

med BGP. 
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4.4 Omplacering av routrar 
I figur 9 presenteras resultaten från när routrar i nätverket har omplacerats. 

Routingprotokollet OSPF var konfigurerat i nätverket, graferna visar routrarnas 

processorbelastning under viloläge med blå staplar. Vidare visar graferna routrarnas 

processorbelastning efter att trafik skickats under 20 minuter med röda staplar. 

Routrarna med beteckning CE1/2 och PE1/2 från figur 6-11 har bytt plats med varandra 

i nätverket, alltså de routrar som tidigare var CE är nu PE, och tvärtom. Testet 

upprepades 1-2 gånger för att utesluta slumpartade resultat. 

 

 
Figur 9 – Illustrationen visar processorbelastningen vid IP-routing med OSPF. Här är 

routrarna omplacerade och kan jämföras med figur 6. 

 

4.5 Resultatanalys 
Det som går att ta med sig från resultaten är att samtliga enheter ligger på en liknande 

processorbelastning genom hela genomförandet. Som det går att utläsa från en 

jämförelse mellan figur 8 och 9 har routrarna i stort sett samma belastning vid de bägge 

testerna. Gör man samma jämförelse mellan figur 6 och 7 samt mellan figur 10 och 11 

visar även dessa tester med andra routingprotokoll, på att belastningen inte förändras 

något nämnvärt IP-routing och MPLS emellan. Det som dock skiljer sig ganska tydligt 

genom samtliga tester är det faktum att enheterna CE1, CE2 samt P alltid befinner sig 

på snäppet högre belastning, dock med väldigt lite marginal på 1-2 procentenheter. 

Dessa skillnader förekommer i varje test och om en kontroll av routrarnas IDLE värden 

görs går det att finna ett tydligt mönster som tyder på att enheterna CE1, CE2 och P 

redan under viloläge dras med en högre processorbelastning. I figur 12 har vi gjort 

omplaceringar i nätverket där enheterna CE1 och PE1 bytt plats, samt även att CE2 och 

PE2 bytt plats. Det märks redan under viloläge efter dessa omplaceringar att det nu 

istället är PE1 och PE2 som tagit över rollen som högst belastade enheter i nätverket, 

vilket även visar sig vara fallet efter att trafik skickats under 20 minuter. 

  

Vad som går att konstatera utifrån dessa resultat är att ingen uppenbar olikhet mellan 

routingteknikerna IP-routing med CEF, respektive MPLS, går att påvisa. Presenterat 

resultat visar därmed på att hypotesen, som stöds av teknikernas teori, bevisats i 

praktiken från denna undersökning. 
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5 Diskussion 
Denna undersökning har under arbetstiden lagt fokus på den hypotes som lyder att på 

grund av IP med CEF respektive MPLS implementation i underliggande 

hårdvaruarkitektur kommer ingen märkbar skillnad i processorbelastning att uppvisas 

vid tester där en routers uppgift är att förmedla paket. 

  

Resultaten från tidigare arbete på ämnet skillnad i processorbelastning mellan 

traditionell IP-routing kontra MPLS [5] visar dock på att där är en märkbar skillnad. 

Anledningen till utformningen av vår presenterade hypotes grundar sig i den tid som 

spenderats av oss till instudering av bakomliggande teori för relevanta arkitekturer och 

tekniker gällande arbetet i [5], nämligen förhållandet till processoraktivitet vid 

förmedling av paket under användandet av MPLS. Denna tid gjorde oss till en början 

aningen förvirrade, detta på grund av det faktum att enligt relevant teori arbetar MPLS i 

samspel med IP-routing med CEF som underliggande teknik utan extra 

resursutnyttjande av en routers processor, vilket motbevisas i [5]. För att ta fram resultat 

för vår hypotes ville vi återskapa testerna i [5] till det absolut möjligaste stadiet vi 

kunde. Vi har vid våra egna tester återskapat topologin, nyttjat samma modell av 

routrar, nyttjat samma typ av anslutning, nyttjat samma verktyg för trafik och insamling 

av data samt även använt precis samma konfiguration i routrar, Ostinato och PRTG, 

som presenterats i form av bilagor eller dylikt i deras arbete. 

  

Det senare i högsta grad mycket intressanta resultat som presenteras från våra egna 

tester bekräftar däremot vår hypotes, vilken stöds av teorin, och motstrider därav 

resultaten som presenteras i [5]. 

 

5.1 Metodreflektion 
På grund av det väldigt intressanta utfall våra tester resulterar i uppkommer det 

följaktligen frågetecken. Kan vi verkligen vara säkra på att våra resultat är mer gällande 

än resultaten från [5], vad finns det för möjliga förklaringar till olikheterna dessa 

emellan. 

  

Eftersom utfallen från de två undersökningarna är såpass olika varandra uppkommer en 

självklarhet i att styrka de faktorer som ligger till grund för vårt egna resultat. Enligt 

figur 6 - 11 i “Kapitel 4 Resultat” syns där en väldigt marginell skillnad i belastning där 

routrarna CE1, CE2 samt P tycks lida av mellan 1 - 4 procentenheter högre belastning 

gentemot PE1 och PE2. Vi frågar oss först om detta är en verkan från implementationen 

av MPLS, vilket vi dock utesluter i och med att mönstret visar sig genom samtliga tester 

där även MPLS ej finns konfigurerat. En annan tanke som uppkommer är ifall val av 

placering bland routrarna möjligtvis har någon inverkan, detta eftersom det tycks vara 

varannan enhet som befattar den marginella ökningen. Vi kan direkt utesluta även detta 

antagande i och med en omplacering av routrarna där den ursprungliga CE1 byter 

position i topologin med den ursprungliga PE1, samma omplacering sker även mellan 

CE2 och PE2. Enligt figur 12 i “Kapitel 4.4 Omplacering av routrar” syns där att de nya 

PE1 och PE2 är de mest belastade enheterna, d.v.s de ursprungligen konfigurerade CE1 

respektive CE2. En annan faktor vi ansåg värd att undersöka är det antal aktiva 

processer som körs inom varje router. Genom en kontroll via kommandot show 

processes i Ciscos terminal visar det sig att de routrar med högst belastning (CE1, CE2) 

även besitter ca 300 aktiva processer, medan lägre belastade routrar (PE1, PE2) endast 

har ca 230 stycken. Detta är den troliga orsaken till varför våra tester varierar med upp 

till 4 procentenheter enheterna emellan, och då alltså inte pg.a. MPLS. Vi kan 
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konstatera att antalet aktiva processer är direkt kopplade till installerad version av 

routerns operativsystem, IOS. I Ciscos terminal tar vi reda på att enheterna CE1 och 

CE2 körs på IOS 12.4(20)T1, PE1 och PE2 körs på IOS 12.4(25a) och slutligen att P 

själv körs på IOS 12.4(12c), vilket går att länka till mönstret för de olika enheternas 

belastning av processoren. Det uppkommer misstankar om att de marginella 

skillnaderna också kan bero på svårigheter i avrundning. Eftersom att verktyget PRTG, 

som använder SNMP för att hämta data om belastning, endast kan visa belastningen i 

heltal, går det inte utesluta möjligheten för att det skulle kunna röra sig om ännu mindre 

marginaler. 

  

Vi anser, utifrån ovan nämnda faktorer, att de resultat vi presenterar stödjer vår hypotes, 

det vill säga att ingen märkbar skillnad uppkommer mellan IP-routing med CEF, 

respektive MPLS, vid paketförmedling. Vi tror att tillräcklig kontrollering gjorts under 

genomförandefasen för att uppnå så hög validitet som möjligt. 

 

Anledningen till att våra resultat visar sig annorlunda gentemot de som presenteras i [5] 

har vi inte lyckats finna något konkret svar på. Eftersom att våra tester är direkt 

återskapade efter information presenterad i deras arbete har vi gjort allt i vår makt för att 

efterlikna hur deras förhållanden var. Vi reflekterar över vad som ligger bakom ökad 

belastning av processorer med MPLS i [5] och hittar möjliga orsaker såsom vilken IOS 

version de nyttjade vid tillfället. Detta kan vi faktiskt i våra egna tester se tecken på 

genom marginella skillnader i processorbelastning IOS versioner emellan. Vad som 

dock i vår situation verkar vara fallet är att denna skillnad inte direkt kan knytas till vare 

sig IP-routing eller MPLS, utan istället märks genom båda routingmetoder. Vi ser andra 

troliga orsaker vara problem med, eller rentav utelämnande av, annan konfiguration 

bland routrar, Ostinato eller PRTG. Det kan vara så att den genererade trafik som 

förekommer i [5] anses krånglig av routrarna i fråga som därmed genomför en så kallad 

CEF punt där paketen måste skickas från hårdvaran till processoren för bearbetning. Vi 

letar efter ledtådar i de motiveringar som görs i [5] till varför deras resultat visar på 

högre belastning med MPLS. Det som till synes diskuteras där är att eftersom MPLS 

nyttjar extra funktioner i form av tilläggning, samt borttagning, av labels tillkommer 

extra bearbetning av data, vilket i sig troligen är sanning. Att MPLS även anses vara en 

mer effektiv routing-metod än IP tas upp, där de har en tanke kring att mer trafik då 

hinner passera genom routrarna på kortare tid. Dessa funderingar låter tämligen möjliga 

samt logiska för en person med grundläggande kunskaper inom IP-routing, en grupp 

som vi själva anser oss tillhöra. Vi har dock utifrån vår teori om MPLS bildat en ny och 

annorlunda uppfattning där olika storlek i trafikmängd som passerar genom routrarna 

inte kommer att påverka processoren eftersom att detta behandlas i hårdvaran, och inte 

av processoren. 

 

Vad är det som vi skulle önskat göra bättre för att lyckas identifiera orsaken till 

resultatet i [5], hur skulle vi valt att gå vidare i händelse av att våra resultat inte 

bekräftat vår hypotes. Till att börja med hade vi gått tillbaka och ifrågasatt 

bakomliggande teori, vad finns det för skäl till att praktiken visar annorlunda. Tankar 

som hade dykt upp kan vara att den router modell som användes vid tillfället saknar 

någon funktion, det hade då varit möjligt att besöka “Cisco Feature Navigator”
1
. Vad 

detta verktyg hade hjälpt till med var att beskriva exakt vad för stöd som finns i de 

routrar, med tillhörande IOS, vi nyttjat. Utifrån vad vi skulle kunna upptäcka där kan vi 

                                                 
1
 http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/ 

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
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tänka oss att det hade varit på sin plats att undersöka dessa tester på andra modeller, 

kanske till och med söka hjälp hos Cisco´s egna support. 

 

För att förbättra den här typen av mätningar bör man tänka på att jämföra teorin med 

erhållna praktiska resultat. Det är även viktigt att tänka på möjliga faktorer som kan 

påverka resultaten på något sätt. 

 

5.2 Slutsats 
Med vår hypotes antar vi att ingen märkbar skillnad i processorbelastning kommer att 

uppvisas vid tester. Efter slutförda tester har vi resultat som stödjer hypotesen. Testerna 

visade på att ingen märkbar skillnad i processorbelastning mellan MPLS och IP-routing 

uppkom. 

  

Det vi vill få fram angående detta är den vikt som alltid bör läggas på att verkligen 

förstå vad som ska åstadkommas med ett arbete, samt även varför efterkommande 

resultat visar på vad det gör. Det faktum att vi valt att inrikta oss till en mer akademisk 

målgrupp, närmare bestämt studenter med liknande arbetsplaner, har uppenbarat sig för 

oss längs arbetets fortgång. Arbetet kan således påverka andra arbeten i den mening att 

vikten av förberedelse bör anses vara en av de största delarna av hela processen. Detta 

gäller i stort sett alla sorters undersökningar där det kan vara till stor hjälp för både den 

undersökande, samt läsande målgrupp, att finna förklaring till vad som uppkommit från 

arbetet. 
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Nedan följer förslag till fortsatt forskning inom ämnet: 

  

 Vår undersökning gav inte ett konkret svar om varför processorbelastningen på 

routrarna ökade i [5] med MPLS implementerat. Därför kan det vara intressant 

att undersöka varför deras resultat gav högre processorbelastning med MPLS. 

Vad var det som gjorde att deras resultat motsäger teorin? Om t.ex. äldre 

versioner av IOS hade en avgörande roll på resultaten, kan detta vara av intresse 

för företag med äldre versioner som vill implementera tjänsten i sitt nätverk.  

 

 MPLS QoS är även intressant att titta på, då QoS kan vara en stor anledning till 

varför man väljer att implementa MPLS. Hur mycket skiljer sig 

processorbelastningen med QoS jämfört med ren MPLS? Hur mäter sig MPLS 

QoS gentemot IP-routing med QoS aktiverat?  
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Bilagor 

Bilaga A - Resultat från studien ”MPLS kontra traditionell IP-routing” 
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Bilaga B - Förkortningslista 
Bilaga B innehåller olika förkortningar som förekommer i arbetet. 

 

ARP Address Resolution Protocol 

BGP Border Gateway Protocol 

CEF Cisco Express Forwarding 

FIB         Forwarding Information Base 

IOS Internetwork Operating System 

IP Internet Protocol 

ISP Internet Service Provider 

LFIB Label Forwarding Information Base 

LSR Link State Request 

MPLS Multi Protocol Label Switching 

OSPF Open Shortest Path First 

RIB Routing Information Base 

RIP Routing Information Protocol 

SNMP Simple Network Management Protocol 

TCP Transmission Control Protocol 

TTL Time To Live 
 

Bilaga C - Routerkonfiguration 
Bilaga C innehåller all routerkonfiguration som användes under testerna. 

 

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  

! 

end 

  

CE2  
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!  

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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  
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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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  

!  

end  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  
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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  
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!  

snmp-server community exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  

!  

end  
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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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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!  

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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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!  

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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  
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!  

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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  
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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  
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no ip http secure-server  

!  

snmp-server community exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0  

!  

end  

 

 

 

P  

 

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  

!  

end  

 

Scenario 6: RIP med MPLS  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  
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!  

!  

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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  
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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  
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!  

snmp-server community exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

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  

!  
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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 exjobb RO  

snmp-server host 192.168.1.5 version 2c exjobb  

!  

control-plane  

!  

line con 0  

exec-timeout 0 0  

logging synchronous  

line aux 0  

line vty 0 4  

!  

end 


