
 
 

1 
Löpnummer (EL1624) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 

 

 

Multi Protocol Label Switching 
En grundläggande beskrivning av tekniken 

 

 

Kristoffer Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
Löpnummer (EL1624) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 

Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver tekniken Multi Protocol Label Switching. Fokus ligger på hur information 

överförs och vilka vitala delar det är som sammanbinder ett fullt fungerande MPLS nätverk.  

Syftet bakom arbetet är att bilda sig en förståelse för i vilket sammanhang det är lämpligt att 

använda sig av tekniken. Det är även att utforska på vilket sätt MPLS är ett förstahandsalternativ i 

förhållande till övriga lösningar.     

Rapporten innehåller information om hur kommunikationen sker mellan olika kopplingspunkter och 

hur det på så vis kan dra nytta av de fördelar som tillkommer med tekniken. Noggrant utvalda och 

relevanta frågor ställs för att beskriva det som gör MPLS unikt.  

Generellt handlar det om förmedling av etiketter till trafikreglerade lösningar, en teknologi som 

börjat ta mer plats och mogna allt mer med åren. 

Abstract 
This report describes the technology Multiprotocol Label Switching. The focus will be on how 

information is transmitted and what vital parts it is linking a fully functional MPLS network.  

The purpose behind all this work is to gain an understanding of the context in which it is necessary to 

use the technology. It is also to investigate how MPLS is a first-hand options relative to other 

solutions. 

The report contains information about how the communication takes place between different access 

points and how they can take advantage of the benefits that come with the technology. Carefully 

selected and relevant questions are asked to describe what makes MPLS unique.  

Generally, it is about the transportation of labels to controlled traffic solutions, a technology that´s 

started to take up more space and becoming more mature over the years. 
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1 Introduktion 
Traditionell förmedling av paket till olika nätverk sker genom IP-paketet som analyseras mellan källa 

och destinationsmål. Routrar som finns etablerade i olika AS, kontrollerar samtliga IP-paket baserat 

på router-hop som uppstår inom en nätverkstopologi. Databasen bildas, även kallad routing-tabellen 

som är beroende av routingprotokoll och avgör därmed vilken destinationsväg som är effektivast.  

Trots denna väletablerade nätverkslösning, så uppstår det fortfarande vissa kända restriktioner som 

påverkar paketförmedlingen, framförallt då det gäller flexibiliteten. Efterfrågan ställer allt högre krav 

på IP-tjänster ska fungera tillfredställande. Därav beslut om ny framtagen teknologi för att kunna 

motverka liknande problem och förbättra funktionaliteten i en befintlig IP-baserad infrastruktur [1]. 

Förbindelseorienterade lösningar som FR och ATM lägger stor tyngd på sin egen personal för drift 

och hantering. Kostnader skenar iväg på grund av låsta lösningar via virtuell kretskoppling från 

leverantörer. Tjänster som röst och videoöverföring kräver en stabil och snabb uppkoppling för att 

fungera tillfredställande, traditionellt brukar det leda till separata förbindelser för dessa ändamål. 

Dessa uppkopplingsmetoder lägger en enorm vikt på leverantörerna, dedikerade anslutningar 

beroende på tjänst som generar kostnader för underhåll och omstruktureringar för minsta förändring 

[4].  

MPLS är en lösning på ovanstående problem. En teknik som är avsedd för både paketförmedling och 

kretskopplade miljöer. En teknologi som utvinner det bästa av två världar.  

1.1 Syfte 
Bilda sig en uppfattning om hur MPLS är fördelaktigt och vad som gör teknologin unik. I vilket 

sammanhang bör specifika lösningar väljas för diverse ändamål. Är det mer lönsamt för olika företag 

att utnyttja denna teknik framför andra. 

1.2 Metod  
Tillvägagångssättet för att kunna sammanställa följande rapport, består av hemlåning av 

kurslitteratur, artiklar från internet och slutligen rådgivning via min handledare. 
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1.3 Frågeställning 
Följande frågor (F) besvaras i denna avhandling.  

F1. Vilka faktorer är det som utmärker MPLS i jämförelse med övriga tekniker? 

Intentionen med denna fråga är att skapa sig en förståelse om vad det är som urskiljer MPLS från 

övrig infrastruktur.  Litteraturstudier på hög nivå kommer att bidra till fördjupad kunskap om vad det 

är som gör MPLS unikt. 

F2. Vilka tjänster använder sig av MPLS? 

Tanken bakom denna fråga är att bilda sig en uppfattning om när det är användbart att utnyttja 

tekniken. Det finns mängder av olika tjänster som är beroende av diverse krav för att fungera 

optimalt. Det här kommer hjälpa mig att få en större förståelse om tekniken och vilka tjänster som 

bör kombineras med MPLS. 

F3. Vad finns det för fördelar med MPLS? 

Denna fråga kommer fokusera på vad det finns för fördelar med tekniken. 

F4. Varför har MPLS blivit så populärt på senare år? 

Slutligen en fråga som ställer många frågetecken. MPLS har existerat sedan slutet av 90-talet och vad 

är det som resulterat till att flera olika branscher valt att använda sig av tekniken nu och inte tidigare.  

2 Bakgrund 
Ett forskningsprojekt från 1970-talet kallat ARPANET fick i uppdrag att sammankoppla flera olika 

lokala nätverk till ett enda nät. Det här blev underlaget för det vi kallar för internet idag.  

Tillämpa någon form av redundans var grundtanken bakom forskandet. Utveckla ett nät som inte är 

lika känsligt för avbrott som det traditionella kretskopplade nätet från den tiden. Lösningen blev 

skapandet av ett nätverk som delar upp alla datapaket till mindre bitar. Det skulle möjliggöra att all 

information som skickas via nätverket kan välja mellan flera olika vägval till slutmål, och detta kom 

att klassificeras som ett paketförmedlande nät [2]. 

Dock så visade sig paketförmedling inte vara problemfri. Brister som överbelastning på en länk 

mellan två routrar kunde vara ett stort bekymmer. Det finns visserligen tekniker som påverkar 

routerns beslut om vilken väg som är lämplig. Policy Based Routing (PBR) är en sådan variant. 

Tekniken kan dock påverka kapaciteten om den appliceras på felplacerade routrar och generera 

loopar genom routingalgoritmer. I slutändan finns det ingen skalbar teknik som beslutar från början 

till slut via ett paketförmedlande nätverk till det slutgiltiga målet [1].   

Internetleverantörer strävar ständigt efter redundanta vägar. Detta leder till allt fler förgrenade 

länkförbindelser som knyts mellan olika routrar och utgår efter routing protokoll, port, QoS-krav för 

att avgöra vägvalet. Möjligheten att begränsa besluten som påverkar trafikvalet och effektivisera 

trafikfördelningen skulle säkerligen underlätta för många IP-tjänster.  

På slutet av 90-talet blev IETF tilldelad uppdraget om att utveckla en teknik som använder sig utav 

etiketter för att märka paket. Syftet bakom det var effektivisering av skalbarhet i ett nätverk, 

kapacitet, flexibilitet och slutligen introducering av nya tjänster, utan att behöva göra någon 

förändring i det befintliga nätverket.  Resultatet blev MPLS. 
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2.1 Kretskoppling 
Det kretskopplade nätet brukar beskrivas med två ändpunkter som ständigt är anslutna när 

kommunikation förs. Flera intilliggande noder som är kretsförbundna med varandra kopplar upp sig 

genom kretsar som är förgrenade mellan avsändare och mottagare. En fördel med den här tekniken 

är den garanterade bandbredden som utlovas. Nackdelen är att hela resursen upptas oavsett hur 

mycket som utnyttjas eller begränsar sig till samma tillgängliga bandbredd [2].  

En liknelse skulle kunna vara det gamla telefonnätet, se figur 1. Uppringning sker från A som kopplar 

upp sig mot närmsta telefonstation, därefter kopplas en ny krets upp mot nästa telefonstation och 

fortsätter genomföra samma procedur tills kommunikationen når fram till mottagaren B. När denna 

kretskoppling är uppkopplad kan ingen trafik utnyttja denna förbindelse. 

 

 

Figur 1. Telefonnätet är ett bra exempel på ett kretskopplat nät. 

 

2.2 Paketförmedling 
Ett paketförmedlande nät är numera den dominerande tekniken som används för att kommunicera 

med slutmål. Paket som styckas och fördelas ut för transport inom ett nätverk. Datapaketen 

innehåller både information om avsändare och uppgifter om mottagare. Följande lösning leder till att 

paketeten kan ta olika vägar med hjälp av adresslappar som appliceras individuellt och sätts sedan 

ihop hos mottagaren, se figur 2. En markant fördel är att nätet utnyttjas effektivare. Dock finns det 

ingen garanterad bandbredd. 

Posten är ett bra exempel som ger en tydlig bild på hur ett paketförmedlande nät fungerar. 

Avsändaren märker kuvertet med mottagaradressen på framsidan, och på baksidan anges 

avsändaradressen. Brevet placeras sedan i en postlåda där övriga kuvert ligger samlade. 

Postpersonalen tömmer postlådan och sorterar upp allt beroende på vart det ska skickas, och sedan 

förbereds det inför transport.  
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Figur 2. Ett paketförmedlande nät med paket som tar olika vägar och sätts sedan ihop hos mottagaren. 

 

 

2.3 Hybridlösning 
Det här kombinerar och utvinner det bästa från två olika kommunikationslösningar. Ett nätverk som 

utnyttjar fördelen med nätlagret efter bästa förmåga och datalänklagret genom en 

förbindelseorienterad kommunikationsöverföring. IP-paket befinner sig alltid i rörelse och protokoll 

från det lägre skiktet som t.ex. ATM  baserar sig på en virtuellt kretskopplad anslutning, därav 

MPLS+IP, se figur 3. 

 

 

Figur 3 En hybridlösning mellan två olika kommunikationsmedel. 

 

3 Multi Protocol Label Switching 
MPLS är en framväxande teknologi som börjat mogna allt mer bland företag. Förmedling av data 

genom etiketter som appliceras på varje paket.  Ett koncept som blivit framtaget för att kunna 

introducera nya applikationer och radera föregående brister som uppstått med tidigare 

kommunikationsmedel. Tillämpningar som TE och VPN är något som börjat användas flitigt över ett 

MPLS-nätverk. Möjligheten att kunna styra om trafiken vid krissituationer, t.ex. om en potentiell länk 

skulle fallera alternativt om nodhaveri skulle inträffa.  

MPLS utvecklades för att utvinna fördelarna från ett förbindelselös (Lager 3) och 

förbindelseorienterad (Lager 2) uppkoppling. MPLS utnyttjar routingprotokoll för att lokalisera bästa 

vägen och förmedling av data genomförs av ett växlande av etiketter genom hela nätverket. Utgått 

ifrån OSI-modellen så hamnar MPLS någonstans mellan lager 3 och 2 [1], se figur 4. 



 
 

10 
Löpnummer (EL1624) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 

 

 

Figur 4 OSI-modellen. 

 

3.1 MPLS Arkitektur Översikt 
Tradionell IP-routing bygger på regelbundna kontroller i IP-headern för beslut om vilken väg som bör 

tas till destinationsmålet. Kontrollplanet arbetar med att utbyta information med närliggande granne 

och besitter information om RIB. Funktionen bygger vidare på transport av routing tabeller genom 

routing protokoll som t.ex. ISIS, RIP, OSPF och BGP inom eller utanför ens topologi. Det här sker dock 

med ojämna mellanrum, inget som görs frekvent utan implementeras utifrån mjukvara.  

Dataplanet ansvarar och innehåller informationen som förmedlas via nätverket, och kontrollplanet 

göder dataplanet med kunskap om hur den ska gå tillväga för förmedling av tabeller[5]. 

I en Label Edge Router (LER) så knyts routingprotokollet och RIB till en etikett på kontrollplannivå. 

Sedan pågår ett växlande av etiketter innehållande information som lagras i Label Information Base 

(LIB). Label Switch Router (LSR) bygger sin egen LIB genom Label Distribution Protocol (LDP). Därefter 

överförs informationen från Etiketten till dataplanet. FIB innehållande alla uppgifter från RIB och 

används för överföring av data, en tagg appliceras på FIB och därefter LFIB för vidare transport inom 

ett MPLS-moln, se figur 5.  

 

 

Figur 5 Kontroll Plan och Data Plan 
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MPLS introducerar en mängd enheter som står bakom uppbyggandet av arkitekturen. Termer som 

inte är allt för vanligt bland användare och som beskriver funktionaliteten och roller bakom varje 

enhet.  

Label Switch Router (LSR) är enheter som finns etablerade i en MPLS miljö och oavsett om det är en 

switch eller router, så länge implementering sker i någon form av etikett-taggning faller det under 

samma kategori. Distribuering av etiketter mellan flera olika LSR är den grundläggande idén bakom 

MPLS [2].  

Edge-LSR är enheter som angränsar till ett MPLS-nätverk. Utrustningar som inte enbart har MPLS 

som grannar utan även routrar som tillhör WAN-nätet. Deras uppgift är applicering eller borttagning 

av etikett-taggen, beroende på inkommande eller utgående paket inom ett MPLS domän. Deras 

uppgift är att skapa sig en förståelse genom att läsa av IP-headern och baserat på de uppgifterna 

sända vidare paketet till angränsande LSR.  

Ingress-Label-Edge-Router (LER) är den mer vanliga terminologin för applicering av etiketter, och 

Egress-Label-Edge-Router är slutpunkten i nätverket som skalar av etiketten innan paketet skickas 

vidare till WAN-nätet. Vad som klassificeras som Egress eller Ingress beror helt enkelt på varifrån 

informationen ursprungligen kommer ifrån. En LER kan i ena stunden agera som en Ingress 

alternativt Egress utifrån datapaketets destinationskälla. 

Label Distribution Protocol (LDP) [6] används mellan LSR för utbyte av IP-prefixer till knytning av 

etiketter. Ett förtydligande skulle kunna vara att i en MPLS arkitektur defineras LDP genom en följd av 

processer som uppstår mellan flera LSR som förmedlar trafik mellan och genom dem. Generellt är 

det ett protokoll som används för distribuering av etiketter. 

Det finns fyra katergorier av LDP meddelanden. 

Discovery messages: Används för annonsering och underhållning mellan LSR nätverk. Denna 

kommunikation uppstår genom ”Hello” meddelanden. Påminner lite om hur protokollet OSPF går 

tillvägas för annonsering av nätuppgifter.   

Session messages: Används för etablering, underhållning och terminering av sessioner mellan LDP 

förbindelser. 

Advertisement messages: Används för att skapa, ändra, och radera mappning av FECs. 

Notification messages: Används för signalering av felmeddelanden och förseende av rådgivande 

information. 

Forwarding Equivalence Class (FEC) beskrivs genom en grupp av IP-paket som ständigt förmedlas 

genom samma förbindelse, baserat på lika villkor. LER erhåller IP-paket och tilldelas sedan ett 

specifikt FEC och det här sker endast vid första ankomsten i ett MPLS-moln. Det resulterar i att LSR 

inte behöver analysera IP-headern för information om destination, utan inkodningen som appliceras i 

etiketten räcker gott och väl för det ändamålet[2], se figur 4.   



 
 

12 
Löpnummer (EL1624) 

Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

 

 

Figur 6 Exempel på förmedling av etiketter 

Label Switch Path (LSP) är något som skulle kunna beskrivas som en snitslad bana. Ett paket far 

igenom en Ingress-LER och fortsätter sändas mellan samtliga LSR inom ett MPLS nätverk tills Egress-

LER blivit passerad. En virtuell förbindelseorienterad bana skapas genom denna mekanism. Beroende 

på vilket FEC paketet tillämpas så har det en avgörande faktor hur den virtuella tunneln kommer 

knyta samman båda LER. 

 

3.1.1 MPLS Header 
Alla enheter inom en MPLS-domän bygger upp sin egen LIB motsvarande RIB inom en IP-routing 

miljö. På dataplannivå sker inkapsling av data innan utskick till övriga LSR. MPLS datainkapsling består 

av 32 bitar. Följande bitar fördelas upp till 20 bitar för reservation för MPLS-etiketten, blocket 

innehåller information om nästa hopp. 3 bitar, utnyttjas för att ange tjänstekvalité (QoS). Bottom-of-

stack bestående av 1 bit indikerar att det inte finns någon etikett bakom den här biten. Slutligen 8 

bitar för förebyggande av loopar, Time-To-Live (TTL) [1], se figur 7.  

 

Figur 7 En bild på MPLS Header. 

3.1.2 MPLS Label Stack 
Vanligtvis appliceras endast en etikett i datablocket, stöd finns dock för flera lager av etiketter inom 

MPLS, se figur 8. Scenarion som kräver fler än en etikett är t.ex. MPLS VPN och MPLS TE. Dessa 

applikationer är väldigt beroende av denna funktion för att kunna fungera optimalt. LSR utför i regel 

samma process oavsett om det är en eller flera etiketter. Utförandet av växlande information baserar 

sig på översta-etiketten av samtliga MPLS-lager och LSR ignorerar de resterande etiketterna. 

Introducering av flertalet nya olika applikationer uppfylls genom denna funktion[1].   
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Figur 8 Tre lager av MPLS Header efter varandra. 

 

3.1.3 Penultimate Hop Popping 
Egress-LER belastas ständigt med att behöva göra två kontroller i paketet [1]. Först och främst krävs 

en inspektering av etiketten, därefter borttagning av etiketten. När det här är gjort så återstår 

ytterligare en kontroll av IP-paketet för information om destination utanför MPLS-molnet. Denna så 

kallade dubbelkontrollering kan eventuellt belasta prestandan på samtliga LER enheter och påverka  

framtida implementeringar avsevärt.  

En funktion som utvecklats för att motverka följande problem är Penultimate Hop Popping (PHP). 

Istället för att en Egress-LER ska behöva belastas med den här problematiken, så kan utrustningen 

skicka en PHP-förfrågan via LDP till angränsande LSR om avskalning av etiketten innan paketet erhålls 

av LER. LSP terminernas ett hopp tidigare av LSR och slutligen krävs endast en kontroll av IP-paketet 

via LER. En effektiv lösning för att minska trafiken på en LER som överbelastas av flera 

sammankopplade LSR beroende på situation. 

3.2 AToM 
Any transport over MPLS (AToM) är en lösning för leverering av datalänkpaket över ett etablerat 

MPLS nätverk. Tjänsteleverantörer med befintlig utrustning och föråldrade lager 2 protokoll som 

ATM eller FR, är något som gynnar dessa verksamheter avsevärt. Cisco är företaget som står bakom 

utvecklingen av AToM och denna lösning baserar sig på pseudowirekonceptet, vilket handlar om att 

förgrena två datalänkprotokoll genom passering av ett MPLS moln [10].    

AToM har stöd för följande protokoll: 

 Ethernet 

 ATM 

 FR 

 PPP 

 HDLC 

Följande data förmedlas genom så kallade protocol data units (PDU) och inkapslas vid Ingress-LER 

och transporteras vidare till Egress-LER. Processen sker genom en upprätthållen pseudo-

wireanslutning för datatransport och övervakning av information. Mängder med fördelar tillkommer 

tack vare AToM och dess framtid ser väldigt ljus ut. 
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3.2.1 Pseudowire över MPLS 
Pseudowireteknologin består av flera komponenter och varje element uppfyller olika funktioner.  

Attachment Circuit (AC) Det är en fysisk eller virtuell kretskopplad förbindelse mellan Customer Edge 

(CE) och Provider Edge (PE). AC kan bestå av FR virtuell kretskoppling, Ethernet, ATM osv.  

Pseudowire (PW) Förgrenar två PE enheter med varandra och ansluter två AC av samma typ eller 

olika varianter.  

Pseudowire edge (PE) equipment Switchar eller routrar som används för att knyta samman 

slutkunder för leverering av tjänster. 

Tunnel Label-Switched Path (LSP) Pseudowire tekniken förlitar sig på LSP för att fungera optimalt 

genom att två PE är länkade med varann och har stöd för PW. MPLS-etiketten identifierar den 

virtuella tunneln LSP och förmedlar PW mellan Ingress och Egress PE. 

Directed LDP session Följande teknik signalerar status och setup gällande en session som uppstår 

mellan två  PE utrustningar. 

Virtual circuit label Den så kallade pseudowire FEC tilldelar en unik etikett för varje AC. Etiketterna 

förmedlas vidare till lämplig mottagare genom MPLS-molnet. 

Pseudowire identifier (PWid) Samtliga pseudowire kännetecknas med en unik identifikation.  

PW är i grund och botten en lösning för transport av information över ett MPLS-moln, se figur 9. 

Genom inkapsling och signalering via LDP kan etiketter innehållande PDU sändas vidare. PW 

inkapsling varierar utifrån vilken tjänst som väljs, Ethernet, ATM och FR har olika tillvägagångssätt för 

paketering av PDU. När det väl har uppstått en etablerad och fullt fungerande förbindelse oavsett 

vilket protokoll som drivs, kommer all inkommande PDU sändas vidare genom AC som i sin tur är 

ansluten till PW [3]. 

 

Figur 9 Pseudowire lösning med vissa komponenter som beskrivits ovan. 

 

3.3 IPv6  
IPv4 är det nuvarande internetprotokollet som används och redan vid 2004 var två-tredjedelar av 

adressutrymmet utdelat. En problematik för användare som är i behov av IP-adresser för åtkomst till 

internet. Tanken att adresserna inte skulle räcka till invånarna började resultera till striktare 

utdelningspolicyn för att avvärja sig från en eventuell framtid där samtliga IPv4 adresser skulle ta 

slut. NAT var ett sätt att kringgå problemet med att omvandla den publika adressen till flera olika 

interna adresser. Dock så räcker det inte med den här lösningen eftersom innovativa uppfinningar 

utvecklas jämt och ständigt [3].  

Punkt-till-punkt applikationer baserad på klienter och servrar introducerade lösningar som VoIP och 

spelapplikationer. Detta går att genomföra med NAT, dock är det inte en kostnadseffektiv lösning, 
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operationskostnader och specifika hanteringar av NAT enheter är ett faktum som försvårar 

lönsamheten. Allt fler enheter introduceras till marknaden och kräver internetåtkomst ständigt. Även 

med dessa nödlösningar så räcker det inte till.  

Resultatet av allt fler utrustningar som konstant är uppkopplad kräver en form av adressering där 

mängden utdelningar inte ska vara ett problem, lösningen blev IPv6. 

IPv6 adresser består av hela 128 bitar, se figur 10. Protokollet har tillräckligt med adresser för att 

kunna förse alla nätverksenheter på planeten. Mängden adresser som finns till ens förfogande 

kommer inte vara ett problem i framtiden med tanke på hur många publika adresser som finns 

tillgängligt. Dilemmat som återstår är dock implementering av IPv6 i en befintlig MPLS-infrastruktur. 

 

Figur 10 IPv6 Header 

 

3.3.1 Implementering av IPv6 över MPLS 
Migrering till IPv6 till ett befintligt IPv4 nätverk kommer sätta käppar i hjulen för operatörer.  Ett 

MPLS nätverk bestående av IPv4 konfiguration för tjänster som t.ex. VPN genererar mängder av 

intäkter för diverse bolag. Avancerade implementeringar inom ett MPLS kärn-nät förekommer även 

som TE och MPLS QoS.  Därför är det extremt viktigt att övergången från IPv4 till IPv6 sker så 

problemfritt som möjligt. Av dessa anledningar vore den optimala lösningen om det gick att 

kombinera IPv6 med IPv4 utan att någon form av avbrott uppstår i nätverket.  

Den enklaste åtgärden vore uppgradering av hela nätverket så att all hårdvara får stöd för IPv6. Detta 

är dock något som leverantörerna helst vill undvika eftersom det medför risker och kostnader. MPLS 

tillämpningar som TE och MPLS QoS kommer ej kunna kommunicera via IPv6 trafik. Invecklade 

lösningar för att upprätthålla en fullt fungerande MPLS VPN anslutning via IPv6 förmedling är inget 

som föredras[3]. 

Speciallösningar förekommer dock med ojämna mellanrum [3]. Genom kundanpassning och 

konfigurering av samtliga CE enheter så finns det möjlighet att tunnla trafik vid användning av IPv6 

över IPv4. En lösning som bygger på en IPv4 tunnel på en befintlig CE router för att sedan hantera en 

ovanliggande tunnel av routing typen IPv6. Ingen ytterligare process krävs för realisering av denna 

funktionalitet. Varken någon uppgradering på själva kärnnätverket eller PE. Följande alternativ 

brukar komma till användning när det gäller mindre nät, eftersom det krävs av varje CE router att 

manuellt reglera tunnlarna mellan varje enhet.  

En användbar lösning av LSP över ett befintligt IPv4 nätverk kallas 6PE och förmedlingen av IPv6 trafik 

utnyttjar samma LSP utan komplikationer[8]. Den här lösningen kräver inte lika noggrann 

konfigurering av MPLS-etiketten som ovan. Följande plan fokuserar på LER eller PE där endast dessa 

behöver reglera IPv6. I själva kärnnätet krävs ingen konfigurering överhuvudtaget. 

Tillvägagångssättet sker genom inkapsling av IPv6 etikett, vi kallar den Y. Därefter produceras en ny 
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etikett som döps till X och signaleras av LDP. P1 byter sedan etikett X mot W och sänder vidare 

informationen till P2, genom användning av PHP funktionen så raderas tilläggsetiketten innan 

paketet når PE2 och IPv6 paketet är fortfarande intakt, se figur 11.  

 

Figur 11 Användning av överliggande etikett för IPv6 trafik. 

Multi-Protocol (MP)-BGP och medföljande attribut är något som används för annonsering av IPv6 

prefixet mellan alla PE. Attributen NLRI innehåller Address Family Identification (AFI) och Subsequent 

Address Family Identification (SAFI). AFI indikerar vad det är för typ av internet protokoll, och SAFI 

agerar som en slags efterföljande annonsering med ytterligare information, se tabell 1 [9]. Så i vårt 

fall skulle AFI använda sig utav värdet 2 och SAFI skulle bestå av värdet 4. En fungerande MP-BGP 

session är med andra ord nödvändig för realisering av 6PE inom ett MPLS-moln.  

 

AFI Betydelse 

1 IPv4 

2 IPv6 

SAFI Betydelse 

1 Unicast 

2 Multicast 

3 Unicast och Multicast 

4 MPLS 

128 MPLS - VPN 
Tabell 1 

4 MPLS Traffic Engineering 
Det huvudsakliga målen för att undvika trafikstockningar och utnyttja resurser som inte används är 

TE. Styra om trafiken i förväg, förhindra överbelastning på specifika länkar och istället lastbalansera 

trafiken. Prioritera trafik framför övrig transmission när t.ex. en driftstörning har inträffat. Det här är 

vad som kännetecknar TE och som uppskattas bland operatörerna. 

Nya tjänster kan levereras med extra garantier. Utnyttja den primära bandbredden utan att investera 

i ny hårdvara. Optimering genom länkar som förgrenar nätverket leder till lägre kostnader avsevärt. 

En grundläggande regel brukar vara uppgradering av hårdvara när kring 50 % av länkförbindelsen 

används. TE är väldigt fördelaktig i dessa scenarion, eftersom det tillåter fördelning och anpassning 

av trafiken som belastar förbindelsen. Uppgraderingen av länkarna kan förskjutas till ett senare 

tillfälle tack vare den här implikationen[8]. 

TE är dock inte alltid nödvändigt, utan det beror helt enkelt på hur resursutnyttjandet ser ut på ett 

MPLS-nätverk. Vid kommunicering över MPLS behöver det inte ständigt betyda att TE används, utan 

det är viktigt att känna till att samtliga MPLS etableringar inte alltid är avsedd för TE.  
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4.1 MPLS-TE och LSP 
Den grundläggande idén med MPLS-TE är utnyttjandet av LSP konceptet. Förmedling av trafik genom 

en tunnel och utvinna de resurser som är tillgängligt i nätverkstopologin. Möjligheten att kunna 

kategorisera olika LSP efter prioriteringsordning.  

TE LSP består av flera karaktäristiska inslag mellan källa och destination.  

 Destination  LER konfigureras med en tydlig beskrivning om destinationsmål.  

 

 Bandwidth Utvinna någon form av gränsvärde gällande bandbredden. Bevakning av 

förbindelsen när den når toppen eller botten mellan två LER och ta beslut om omvärdering. 

 

 Affinities Bestående av en 32-bitars flagga. En länk med hög fördröjning skulle kunna 

presenteras som röd för operatören. Följande attribut kan komma till hands om TE LSP 

transporterar information som VOIP eller IPTV genom att exkludera följande länk för 

transport av QoS tjänster. Denna tillämpning erbjuder hög flexibilitet när det kommer till 

känslig information som kräver stor omsorg. 

 

 Preemption Följande refererar till att det finns åtta nivåer av prioriteringsalternativ. Vid 

användning av flera TE LSP med olika prioriteringsvärden, som tillsammans utnyttjar den 

totala bandbredden,  och den med högst prioritet får utvinna en högre andel av de resurser 

som finns tillgängligt.  

 

 Protection by Fast Reroute En säkerhetslösning för eventuella länkavbrott. Utse en 

reservplan för att routa om trafiken genom en annan tunnel. Ett lokalt skydd som kommer till 

god användning gällande tjänster som kräver en upprätthållen förbindelse med minimala 

paketförluster. 

 

 Optimized metric Utnyttja den kortaste vägen är något som är vanligt bland IP-nätverk.  

MPLS TE kan distribuera både IGP och TE metrisk på en specifik länk.  

 

T.ex. IGP metrisk skulle kunna indikera länkförbindelsen bandbredd, och TE metrisk kan ses 

som utbredningsfördröjning.  

Attributen ovan och eventuella begränsningar är väldigt användbart för en beräkning av en TE LSP. 

Länkar tillhörande relevant information annonseras ut via TE Extension till alla noder genom 

länkbaserade protokoll som ISIS eller OSPF. Fördelen med det är en överskådlig och klar bild av vilka 

anslutningar som ligger nere, vilket attribut som är aktuellt och hur mycket som återstår av 

bandbredden. Samtliga uppgifter lagras därefter i traffic engineering database(TED) för beräkning av 

LSP tunnel [3] [8]. 

4.2 Signalering med RSVP-TE 
Resource Reservation Protocol (RSVP) är ett TE protokoll som används för att signalera skapandet av 

ett LSP. Protokollet snitslar sig från Ingress-LER och passerar flera LSR tills meddelandet når Egress-

LER.  Mellan varje hopp så utförs en administrativ kontroll om det finns tillräckligt med resurser för 

att kunna upprätthålla en stabil LSP. Kontrollerna genomförs baserat på de sex attributen som 

beskrevs i föregående avsnitt, just för att hitta en lämplig tunnel för avsedd tjänst. Om det inte skulle 

gå att fullborda så skickas ett meddelande tillbaka till källan om lokalisering av en ny LSP. 
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Låt oss säga att en etablerad LSP skapas genom att Ingress-LER sänder ett RSPV meddelande och 

samtliga LSR som passeras reserverar resurser specifikt för följande LSP. När slutmålet erhållit 

meddelandet skickar enheten tillbaka ett RSPV meddelande från varje LSR för kontroll om tunneln 

kommer kunna tillgodose följande tjänst, och därefter en bekräftelse om att förbindelsen är godkänd 

[3], se figur 12.   

 

Figur 12 Signaleringsprocess för MPLS TE 

Skulle det dock uppstå problem mellan dessa noder som förgrenar LSP, t.ex. länkhaveri, 

felsändningar, eller att bandbredden inte räcker till. Då meddelas vardera enhet om involverat fel 

genom TE-LSP-signalering.  

4.2.1 MPLS DS-TE 
Diffserv-aware MPLS TE (DS-TE) är en slags förlängning av MPLS-TE när det handlar om att kunna 

urskilja tjänster från varandra. Reservering av resurser beroende på vad det för typ av klass. Utföra 

administrativa kontroller baserat på MPLS TE konceptet och parallellt delegera ut olika tillämpningar 

av QoS.  

DS-TE leder till att MPLS-TE blir uppmärksam när det gäller QoS trafik. Etablering av tunnlar avsedd 

för DS-TE som begränsar sig till överföring av känslig trafik. Röst och videoöverföring är något som 

förknippas med den här lösningen. Transport av en viss mängd innehållande VOIP så att storleken 

inte passerar gränsen på vad länken kan hantera. Undvika risken för brus och fördröjning är något 

som prioriteras avsevärt. 

T.ex. vid användning av DS-TE skapas två snitslade tunnlar. En tunnel som är reserverad för 

röstöverföring och en annan tunnel som är tilltänkt för dataöverföring, se figur 13. Just det här för att 

noggrant kunna reglera överföringen av kritisk information och undvika paketförluster [11]. 

 

Figur 13 DS-TE 
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5 MPLS VPN 
MPLS är en teknik som har blivit allt mer populär tack vare TE och dess säkerhetslösningar. MPLS 

Virtual Private Network (VPN) är något som är intressant för många leverantörer. VPN-lösningar som 

antingen arbetar på lager 2 (ATM,FRR) eller lager 3 baserat på OSI-modellen vid förgrening av privata 

nätverk.  

MPLS VPN kan ses som ett nätverk som sammanbinder två separata platser på internet. En privat 

uppkoppling när det kommer till adressutrymme, routing och trafikförmedling. Denna tjänst kan vara 

intressant för många kunder och realiseras genom virtuella lösningar.  

VPN är ett koncept som existerat under en längre tid. Tekniker som gjort detta möjligt har haft sina 

begränsningar för leverering av applikationer som VOIP.  Svårigheter att skala av på varierande 

nivåer, åtminstone när det gäller ATM eller FR. Det kan t.ex. uppstå problem med beräkningen av en 

specifik länk om hur mycket bandbredd som krävs för tjänsten, vilket kan leda till att en del av 

bandbredden aldrig utnyttjas, resultatet blir en icke kostnadseffektiv lösning.  

MPLS VPN bygger på att CE endast är direktansluten till PE-routrar. Vilket leder till att ett komplett 

meshat nätverk mellan CE och övriga utrustningar inte längre är aktuellt. Problem som uppkom när 

nya platser etablerades krävde nya beräkningar och konfigurationer för VPN. Ett långvarigt dilemma 

för de som skött om administrationen i CE-routrar och kan nu axla över rollen till PE-routrar. 

Användning av BGP och MPLS VPN gör det betydligt smidigare från kundernas perspektiv vid 

applicering av nya VPN platser. Genom tunnlar så begränsas inte trafikförmedlingen av IP på samma 

sätt som på föregående VPN-tjänster.  

Målet med VPN handlar om förmedling av isolerad trafik genom olika platser, anslutningsmöjligheter 

mellan dessa platser och användning av privata adresser för samtliga områden. 

5. 1 MPLS L3VPN 
Genom identifiering av privata adresser även kallad Route Distinguisher (RD) så bildas unika adresser 

dedikerade enbart för VPN trafik. Orsaken till följande tillvägagångssätt är routrar som kommunicerar 

via BGP endast distribuerar till en given adress prefix, VPN-adresser som överförs riskerar att 

överlappa adressutrymmet vilket förhindras genom RD, eftersom RD gör VPN trafiken unik. MP BGP 

som nämnts tidigare används vid förmedling av adresser mellan olika AS. AFI och SAFI fungerar fullt 

utmärkt för transport av VPN-IPv4 genom korrekt konfigurering, se tabell 1, s.16.  

Route Target (RT) är vad som åstadkommer möjligheten att transportera routinginformation från PE  

och upprätthåller förbindelsen mellan flera VPN-platser. RT definierar vilket prefix som tillåts 

importeras och exporteras på PE routern. Det är denna RT-tagg som är grunden bakom 

sammankopplingen mellan flera CE platser, dvs vilka paket som tillåts eller droppas, och gör det 

möjligt för implementeringar av olika VPN anslutningsmodeller [8].  

VPN-etiketten appliceras vid Ingress-PE och förmedlas vidare till Egress-PE. Distribuering av 

information via BGP i kombination med stackfunktionen som tillkommer med MPLS, leder till en 

optimerad VPN förbindelse. Placering av VPN-etiketten i slutet av paketet genom ovanliggande 

etiketter i stil med LDP och TE. Följande process leder till en effektiv VPN-kommunikation.  
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Figur 14 MPLS VPN 

Figur 14 ger en översiktsbild på hur ett MPLS-nät är förgrenat med flera VPN-platser. BGP/MPLS VPN 

erbjuder en infrastruktur för flera VPN-kunder. Tunnlar mellan PE som genereras för följande 

ändamål används vid förmedling av trafik, och i själva kärnnätet behöver P-routrar inte ha någon 

kunskap om hur alla enheter ska hantera VPN-etiketten. Den här lösningen är baserad på existerande 

protokoll och teknologier, vilket leder till ett extra skydd i stil med autentisering och brandväggar.  

Genom tunnlar så skyddas P-enheter från vetskap om VPN-etiketten. Det här är något som endast PE 

besitter kunskap om. Genom identifiering av tunneln kan lokalisering ske av vilken VPN plats den 

tillhör. Slutligen ett lågprisskydd som är enkelt att följa och som motverkar intrång som avlyssning. 

Dessa egenskaper är vad som utgör MPLS VPN till att vara en populär lösning för dagens företag. 

5. 1.2 6VPE 
IPv6 VPN Provider Edge (6VPE) följer samma koncept som 6PE som beskrevs i tidigare avsnitt. Endast 

PE-routrar behöver uppgraderas för IPv6 och stöd för 6VPE. CE kan på så vis endast introducera IPv6 

VPN-tjänster utan någon form av konfigurering eller uppgradering på deras utrustning. 

6VPE baserar sig på L3VPN över IPv4 och fördelar kan brukas genom att erbjuda slutanvändare VPN-

tjänster med tillägg för IPv6 på ett liknande sätt som för IPv4. Vid utnyttjande av internetprotokollet 

AFI och SAFI och applicering av RD, så skapas en större förståelse för tjänsten och blir betydligt mer 

lättarbetad att integrera inom kundernas intranät.  

Resultatet för de som ansvarar för MPLS-nätet kan sköta drift, administration och underhåll för både 

IPv6 och IPv4 VPN-tjänster, något som minskar driftskostnader avsevärt [3].  

6 Diskussion 
Huvudmålet med den här uppsatsen, var att skapa sig en förståelse om hur MPLS fungerar. Genom 

läsning av diverse litteraturböcker om ämnet, så började jag inse hur stort MPLS verkligen är. Mina 

tankar kring påbörjandet av arbetet, var att täcka upp allt och gå in på detaljnivå gällande tekniken. 

Men efter längre in i arbetet kom jag till insikt att det skulle krävas betydligt mer tid till att täcka upp 

områdena som var tänkt från start. 

Eftersom tekniken var så omfattande valde jag att begränsa mig till vad som förknippas med MPLS, 

och inte gå in allt för djupt när det gäller tekniken. T.ex. så valde jag att utelämna applikationer som 

L2VPN och Virtual Private Lan Service som också framhäver MPLS på sitt sätt, dessa delar krävde 

dock ett engagemang på hög nivå, något som jag ansåg inte har möjlighet att leverera, med tanke på 

övriga applikationer som jag finner intressant.  Slutligen efter en hel del grävande i diverse böcker 

lyckades jag utvinna det jag anser vara relevant för detta arbete.  
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7 Slutsats 
Följande rapport ger en generell beskrivning av MPLS. Genom att begripa sig på begrepp som FEC 

och LSP till att sedan utveckla en förståelse om hur AToM, TE och VPN tillämpas. Detta har 

underlättat enormt mycket för mig när det kommer till att frågeställningen besvaras så utförligt som 

möjligt.  

MPLS är en flexibel och skalbar teknik som underlättat en hel del för verksamheter med olika 

ändamål. Tekniken kan användas för att överföra kritisk information kostnadseffektivt. Istället för att 

byta ut all underdimensionerad hårdvara räcker det med implementering av ny mjukvara.  

Administration på hög nivå för de som ansvarar för MPLS-molnet. Möjlighet att underlätta för 

samtliga kunder som utnyttjar infrastrukturen. Möjlighet att styra om och fördela ut trafiken vid 

minsta haveri och stabilisera förbindelsen, och inkludera redundans till användarna. 

Noder som delar ut etiketter istället för IP-adresser. En snitslad bana som är förutbestämd för en 

specifik uppgift. Ett koncept som inte belastar routrar på samma sätt.   

F1. Vilka faktorer är det som utmärker MPLS i jämförelse med övriga tekniker? 

Kommunikationen sker genom etiketter istället för IP-adresser. TE är dock det jag personligen 

fascineras mest av. Reglering av trafik, lastbalansering, gränsvärden, redundans, prioriteringsordning 

och optimering av en specifik länk. Men detta behöver inte betyda att alla MPLS nätverk per 

automatik använder sig utav TE lösningar, utan vill fortfarande lyfta fram tekniken som en av de 

främsta fördelarna till vad som framhäver MPLS.   

F2. Vilka tjänster använder sig av MPLS? 

Video och röstöverföring fungerar effektivt med attributerna som ingår i TE, IPTV och VOIP är med 

andra ord något som drar nytta av att kombineras med MPLS. VPN-lösningar är också något som 

implementeras ideligen hos företag som vill få åtkomst från olika platser.  

F3. Vad finns det för fördelar med MPLS? 

Flexibelt och skalbara lösningar tillkommer med MPLS. Stacklösningar som gör det möjligt för att 

lägga till flera etikettlager efter varandra för att optimera tjänster. Skala av förbindelser för ett 

specifikt användningsområde. Anpassningsbar för både lager 2 och lager 3 kommunikation.  

F4. Varför har MPLS blivit så populärt på senare år? 

Som jag tolkat det efter all denna intensiva läsning som pågått sedan kursens start, så handlar det 

främst om att inte behöva ersätta befintlig hårdvara och all exponering som skett. Dvs. verksamheter 

som dagligen använder sig utav växellösningar som ATM och FR och inte har tid eller ekonomin för 

vad som krävs för implementering av ny teknik. Sedan att lättanvändarvänligheten är på topp med 

tanke på att det endast är PE som administrerar driften över MPLS. Därav är MPLS ett alternativ för 

dessa företag, att endast inkludera uppgradering av mjukvara för anpassning av utrustning för 

dagens teknik. Den här enkelheten är troligen vad som intresserar företag att gå över till följande 

lösning, och ekonomin blir inte lidandes på samma sätt. 
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