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MPLS (англ. MultiprotocolLabelSwitching – мультипротокольна комутація по мі-

ткам) – механізм передачі даних, який емулює різні властивості мереж з комутацією 
каналів поверх мереж з комутацією пакетів [1]. 

Перед пересиланням прийнятого пакета на наступну ділянку маршруту при-
стрій комутації по мітках зазвичай вставляє в пакет деяку нову мітку замість тієї, яка в 
ньому містилася. Ця операція називається заміною міток (labelswapping). Для того щоб 
визначити, куди пересилати пакети, пристрій комутації по мітках, який називається ма-
ршрутизатором LSR (LabelSwitchingRouter), використовує стандартні протоколи 
управління IP-мережею [2]. 

При отриманні пакета, LSR може виконувати такі дії: 
 Push – проставлення нової мітки. Фактично, пакет інкапсулюється всереди-

ну MPLS; 
 Swap – заміна мітки, вхідна мітка замінюється новою і пакет передається 

шляхом, який асоційований вже з новою міткою; 
 Pop – видалення мітки. Якщо це була остання мітка MPLS, то пакет залишає 

мережу MPLS через цей LSR. 
Заголовок MPLS виглядає наступним чином (рис 1): 
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Рисунок 1 – Заголовок MPLS 

 
Поля заголовку: 



 
 

 Label – ідентифікує частину LSP (LabelSwitchedPath). Розмір – 20 біт; 
 Experimantal (EXP) – використовується для маркування в QoS. Розмір – 3 

біта; 
 Bottom-of-Stack (S) – якщо цей флаг встановлено в 1, то ця мітка йдебез-

посередньо перед IP-заголовком. Розмір – 1 біт; 
 Time-to-Live (TTL) – використовується для тих самих цілей, що і TTL в IP-

заголовку. Розмір — 8 біт [1]. 
Багатопротокольною комутацією MPLS називається тому, що її засоби засто-

совні до будь-якого протоколу мережевого рівня, тобто MPLS – це свого роду інкап-
сулюючий протокол, здатний транспортувати інформацію багатьох протоколі нижніх 
рівнів моделі OSI, як це показано на рис.2. 

Представлена на рис. 2 площина пересилки даних MPLS не утворює повно-
цінного рівня, вона «вклинюється» в мережах IP, ATM або FrameRelay між 2-м та 3-м 
рівнями моделі OSI, залишаючись незалежною від цих рівнів. Можна сказати, що од-
ночасне функціонування MPLS на мережевому та канальному рівнях призводить до 
утворення так званого рівня 2.5, де, власне, і виконується комутація по мітках [2]. 

MPLS широко використовується при будуванні мереж великих інтернет-
провайдерів, так як дозволяє створювати віртуальні канали більш гнучко, ніж станда-
ртний для IP-мереж IEEE 802.1Q, при практично безмежній кількості доступних кана-
лів (221). Використання даного протоколу обмежується складністю налаштувань та 
необхідним обладнанням (MPLS підтримується невеликою кількістю обладнання, 
найчастіше це лінії обладнання, спеціально створені для мереж провайдерів), тому в 
мережах провайдерів третього рівня та в приватних мережах підприємств бажано 
використовувати більш прості реалізації (IEEE 802.1Q, технологія Q-in-Q для невели-
ких провайдерів; маршрутизація, при невеликій кількості необхідних каналів). 
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Рисунок 2 – Місце MPLS в моделіOSI 
 
В УкраїніMPLS широко використовується в мережах провайдерів другого рів-

ня (Datagroup, Укртелеком, і т.д.), адже дозволяють створювати міжміські наскрізні 
канали передачі даних без застосування маршрутизації клієнтських мереж та необ-



 
 

хідності постійних об’ємних налаштувань (одже, один раз налаштувавши мережу 
MPLS, надалі необхідно лише додавати нові канали, та задавати їм точки входу та 
виходу з мережі) [3,4]. Також, існують менш масштабні реалізації для приватних під-
приємств, де MPLS використовується саме через мультипротокольність, тобто зни-
кає необхідність уніфікувати протокол мережного рівня, що часто є небажаним. 
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