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Conclusions and future work: 

In this paper, the main steps in solving the problem of speaker diarization were considered. 

However, it should be noted that unsupervised machine learning is used to solve this problem and 

the accuracy of the calculations is somewhat lower than when using supervised machine learning. 

To increase the accuracy, text analysis can also be used, followed by the correlation of the 

clustering results. This will allow not only performing calculations more accurately, but also 

obtaining metadata. By analyzing both audio and text it’s possible to extract the context of a 

conversation e.g. subject of discussion, familiar persons, events and roles in them. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VXLAN З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ 

МАСШТАБОВАНОГО ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Анотація. Розглядаються особливості оверлейної технології VХLAN. 

Досліджуються способи створення віртуальних тунелів з використанням даної технології. 

Визначаються переваги використання технології VХLAN для створення масштабованого 

хмарного середовища. 

 

Індустрія хмарних обчислень у даний час стрімко розвивається. Найголовнішою 

перевагою застосування хмар є відсутність необхідності мати потужну систему у кінцевого 

користувача, що беззаперечно веде до питомого зниження його витрат. Обчислювальні 

хмари складаються з тисяч серверів, розташованих у центрах обробки даних (ЦОД), що 

забезпечують роботу десятків тисяч застосунків, якими одночасно користуються мільйони 

користувачів.  
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Неодмінною умовою ефкетивного управління такою крупномасштабною архтектурою 

є її підвищена масштабованість. Для створення крупномасштабних інформаційних 

інфраструктур, як правило, використовуються оверлейні техноло- 

гії [1,2]. З прийняттям оверлейних мереж в якості стандартного розгортання для 

багатокористувацьких мереж, рівень каналу передачі даних поверх протоколів мережевого 

рівня став фаворитом серед мережевих інженерів. Згідно з цим принципом, поверх вже 

існуючої мережі (underlay), в нашому випадку L3, будується мережа L2. Поверх – означає, 

що всередині пакетів underlay-мережі передаються кадри overlay-мережі. Таким чином ми 

отримуємо віртуальні мережі, розтягнуті поверх L3-мереж. Сьогодні існує стандарт передачі 

трафіку другого рівня на базі MPLS мережі – VPLS. Однак, до технології VPLS 

накопичилася критична маса незадоволених вимог, таких як: забезпечення швидкої 

збіжності, оптимізація доставки трафіку, забезпечення балансування потоків між граничними 

маршрутизаторами (PE), зниження рівня BUM-трафіку забезпечення резервування в 

територіально розподілених конфігураціях і деякі інші. 

Відносно недавно з’явилася технологія VXLAN [3]. Термін VXLAN позначає 

віртуальну розширювану локальну мережу. VXLAN це оверлейна технологія. Якщо говорити 

більш точно, це інкапсуляція Ethernet over UDP. 

Метою даної роботи є дослідження можливостей технології VXLAN для створення 

масштабовного хмарного середовища.  

На рис.1 наведений формат інкапсульованого VXLAN-пакета. 

 
Рисунок 1 – Формат VXLAN-пакета 

 

Згідно з форматом, вводиться додатковий 8-ми байтовий заголовок, який складається 

з полів VNID, довжиною 24 біта (по суті, це номер VXLAN – аналог номера VLAN в 

традиційних LAN-мережах), 8-ми бітного покажчика і зарезервованих полів. 

Також, як і VLAN технологія VХLAN є віртуальною L2-мережею. Віртуальні L2-

мережі розділені між собою і трафік між цими мережами комутуватися не може – для цього 

потрібна маршрутизація. Подібно VLAN, VХLAN має аналог VLAN тега, який служить 

ідентифікатором віртуальної L2 мережі – VХLАN Network Identifier (VNID). Довжина VNID 

дорівнює 24 бітам, що дозволяє використовувати більше 16 мільйонів віртуальних L2-мереж 

в одному домені. Як і VLAN тег, VNID є глобально унікальним для всього L2 (VХLAN) 

домену. Вивчення МАС-адрес проводиться методом flood-and-learn, згідно з яким комутатор 

направляє кадр в усі порти за вийнятком вихідного і по МАС-адресі джерела заповнює 

таблицю просування. Тем не менш, між VLAN та VXLAN є істона різниця. Так, наприклад, 

для передачі трафіка другого рівня проміжні комутатори зовсім не зобов'язані працювати на 
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другому рівні в рамках одного широкомовного домену. Тунелювання Ethernet-трафіку 

дозволяє транзитним комутаторам абстрагуватися від поняття MAC-адрес, і виконувати свої 

функції в рамках IP-фабрики вільної топології за правилами маршрутизації. Кожен 

комутатор в такій інфраструктурі працюює абсолютно незалежно від своїх сусідів. Це 

нагадує розподілену роботу мережі Інтернет, так як регламентні роботи на кожному пристрої 

мають строго локальний характер. Гнучка фізична топологія дозволяє чітко 

підлаштовуватися під профіль трафіку в конкретно взятому ЦОД, а вільний вибір типів і 

кількості сполучних портів дозволяє будувати мережі з заданим рівнем перепідписання, аж 

до повністю неблокованих. 

Мережеві пристрої, які здійснюютьVXLAN-інкапсуляцию (і деінкапсуляцію 

відповідно) називаються кінцевими точками тунелю VXLAN (VXLAN Tunnel Endpoint, 

VTEP). Кожен VTEP має інтерфейси двох типів: один інтерфейс типу L2 для комутації 

трафіку всередині LAN і один L3 IP-інтерфейс, з якого будується VXLAN-тунель до іншого 

VTEP. VTEP також відповідальний за те, щоб дізнатися про інші VTEP в мережі і про те, які 

MAC-адреси за цими VTEP знаходяться. У даній роботі досліджені способи вирішення 

зазначеного питання. Виділені наступні [4-7].  

– Статичне визначення віддалених VTEPів. Цей режим схожий з VPLS Martini. 

Передбачає статичне налаштування  IP-адреси VTEPа-отримувача. Однак, якщо VTEP-ів 

буде більше двох, вказати в IP-заголовку декількох одержувачів неможливо. Одним з рішень 

може бути реплікація VХLAN-пакета на вихідному VTEPі і відправка реплікованих пакетів в 

режимі unicast  на віддалені VTEPи, вказані в конфігурації. Для роботи даного режиму 

необхідно тільки наявність зв'язності між loopback-інтерфейсами всіх VTEPів. 

Таке рішення збільшує навантаження на мережу, так як BUM-трафік реплікується на 

вихідному VTEPі і в режимі unicast розсилається усім зазначеним в конфігурації сусідам. 

Крім того, при додаванні або видаленні VTEPа доведеться вручну правити конфігурацію на 

всіх інших VTEP-ах, видаляючи або додаючи сусіда.  

– Автоматичне визначення віддалених VTEPів. Даний режим роботи, на відміну від 

попереднього, вміє знаходити віддалені VTEP-и автоматично. VXLAN-пакет формує VTEP-

відправник. У пакеті в якості адреси призначення вказується адреса сконфігурованої для 

даного VNID мультикаст-групи, а у якості адреси відправника – адреса loopback-інтерфейсу 

VTEPа-відправника. Усі VTEPи в мережі конфігуруються на прослуховування відповідних 

груп. При посиланні VXLAN-пакета на певну групу, асоційовану з певним VNI, цей пакет 

отримають усі VTEPи в даній групі. Після цього відбувається декапсуляція оригінального 

кадру, аналіз МАС-адреси відправника (це буде МАС-адреса VTEPа) і отримувача та 

відправлення даного кадру отримувачу. 

– Варіант EVPN/VХLAN. VXLAN і EVPN являються стандартами. Стандарт VXLAN 

описує деталі інкапсуляції Ethernet-трафіку, тобто, це інкапсуляція на дроті або data-plane. В 

основі стандарту EVPN є використання протоколу BGP, який дозволяє здійснювати пошук 

VTEP-сусідів і переносить інформацію про МАС-адреси. В сімействі L2VPN (AFI 25) під 

EVPN визначений окремий блок адрес, які можуть передаватися у BGP. Існує рішення 

EVPN/MPLS, де в BGP NLRI передається Мас-адреса, та мітка MPLS, під яку відведено три 

байти. Оскільки розмір VNІD в VXLAN також три байти, в полі мітки замість мітки MPLS 

можна переносити значення VNІD. Шоб вказати, що переноситься саме значення VNІD в 

BGP, можна використати спеціальне розширення EXTENDED_COMMUNITIES. Коли якийсь 

VTEP вивчив МАС-адресу через data plane, він формує BGP-повідомлення з вказанням даної 

МАС-адреси та розсилає повідомлення своїм VTEP-сусідам. Сусіди, прйнявши це 

повідомлення, формують запис з вказівкою даної МАС-адреси в таблиці пересилання. Таким 

чином, вивчені через data plane МАС-адреси передаються між VTEPами через control plane. 

Як наслідок, EVPN дозволяє істоно скоротити обсяг інформації, яка передається в режимі 

flooding. К превагам даного підходу слід, також віднести розширений L3-функціонал, 

швидку збіжність у випадку відмови, можливість перенесення віртуальних машин без 

зупинки сервісу. 
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В мережі Ethernet передача трафіка в пункт призначення, мережеву адресу якого 

відправник не знає (широкомовний, невідомо-одноадресний і багатоадресний трафік, BUM), 

досягається шляхом відправки декільком адресатам в мережі.  

При прозорому мостовому з'єднанні розсилка кадрів BUM в контексті центру обробки 

даних погано масштабується, що призводить до зниження продуктивності. У навчанні на 

рівні даних (data plane) широкомовний трафік перенаправляється членам групи 

багатоадресної розсилки. У control plane адреси збираються і пересилаються через BGP. 

Широкомовний трафік пригнічується, і VTEP відповідає абоненту безпосередньо. 

На останок, підрахуємо накладні расходи. Використання VXLAN потребує 14 байтів 

(зовнішній L2-заголовок) + 20 байтів (ІРv4-заголовок) + 8 байтів (UDP заголовок) + 8 байтів 

(VXLAN-заголовок) = 50 байтів.  

Використання VPLS обумовлює 14 байтів (зовнішній L2-заголовок) + 4 байта 

(зовнішня МPLS-мітка) + 4 байта (внутрішня МPLS-мітка) = 22 байта.  

Якщо використовувати NVGRE, необхідно 14 байтів (зовнішній L2-заголовок) + 20 

байтів (ІРv4-заголовок) + 8 байтів (GRE-заголовок) + 4 байта (тег клієнта, який залишається 

після інкапсуляції) = 46 байтів. 

Отже, якщо кінцеві вузли будуть обмінюватися пакетами розміром 64 байти, накладні 

расходи усіх вказаних рішень будуть великими. При використанні пакетів розміром 4000 – 

9000 байтів вплив накладних расходів не дуже суттєвий. 

 
Висновки. Розвиток бізнесу операторів, сервіс-провайдерів, корпоративних мереж 

великих підприємств, дата-центрів, хмарних платформ потребує нових підходів. Результати 

проведених досліджень свідчать, що одним з таких підходів є використання оверлейних 

технологій, таких як VXLAN. Технологія VXLAN дозволяє створювати інформаційну 

інфраструктуру з підвищеною кількістю L2-доменів порівняно з традиційною L2-мережею. 

L2 можна при цьому поширювати на декілька майданчиків з балансуванням трафіку по 

еквівалентним шляхам. Дане рішення обумовлює швидку збіжність в разі відмови вузла або 

каналу та відсутність необхідності протоколів сімейства STP, не потребує конфігурування 

усіх комутаторів при додаванні нової VLAN, а тільки коннфігурування VTEPів. 
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