
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВЖЕНКО ТИМУР ПАВЛОВИЧ 

 

 

УДК 004.715 

 

 

 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЧЕРГОЮ ПАКЕТІВ БУФЕРА МАРШРУТИЗАТОРА В TCP/IP-

МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ REM-РЕГУЛЯТОРІВ 

 

 

Спеціальність 05.12.13 –  Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій 

 

 

 

 

 

 

Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2017  



 

Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано в Державному університеті телекомунікацій 

 

Науковий 

керівник 

– кандидат технічних наук, доцент                           

Сторчак Каміла Павлівна, Державний 

університет телекомунікацій, завідувач 

кафедри інформаційних систем та технологій. 

 

Офіційні 

опоненти: 

– доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри телекомунікацій Національного 

університету “Львівська політехніка”                

Климаш Михайло Миколайович; 
– кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, старший офіцер відділу 

стратегічного аналізу, планування та звітності 

управління аналізу ризиків Департаменту 

аналізу та оцінки інформації адміністрації 

Державної прикордонної служби України                                  

Ананьїн Олег Валерійович. 

 

 

 

Захист відбудеться «____»  _____________2017 р. о __ год. __ хв. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради _____________ Державного 

університету телекомунікацій за адресою: 03110, Київ, вул. 

Солом'янська, 7. 

 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Державному університеті 

телекомунікацій за адресою: 03110, Київ, вул. Солом'янська, 7. 

 

 

 

Автореферат розісланий «____»  _____________2017 року. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради 

доктор технічних наук,  

старший науковий співробітник  Є. В. Гаврилко  
 



1 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Кожного року збільшується попит на послуги, які 
надаються за допомогою мережі Інтернет, що призводить до лавиноподібного 
зростання кількості як користувачів мережі, так і швидкості, з якою відбувається 
передача даних по каналам зв’язку. Це в свою чергу зумовлює стохастичне та 
некероване збільшення черги буфера маршрутизатора, а отже і перевантаження в 
мережах зв’язку. Відомі протоколи, які використовуються для управління чергами 
та запобігання перевантажень, вже не в змозі впоратись із управлінням трафіка, що 
може мати як складну динаміку, так і нелінійну зміну навантаження. Звідси 
виникає ситуація перевантаження і поява явища глобальної синхронізації TCP 
потоків. Таким чином зменшується ефективна швидкість передачі даних і 
погіршуються параметри якості системи. 

Для запобігання цього явища використовуються методи активного 
управління чергою (Active Queue Management, AQM), які полягають у маркуванні 
або відкиданні пакетів, за спеціальним законом управління, що надходять в буфер 
маршрутизатора, до того як черга буфера заповниться, тим самим забезпечуючи: 

мінімізацію середньої довжини черги при одночасному забезпеченні 
високого коефіцієнта використання каналу і справедливого розподілу буферного 
простору між різними потоками даних; 

запобігання ефекту глобальної синхронізації ТСР-трафіка; 
неупереджене обслуговування трафіка, що характеризується 

короткочасними сплесками; 
суворе обмеження максимального середнього розміру черги. 
З огляду на викладене, тема дисертаційної роботи, яка присвячена розробці 

методики підвищення показників якості системи управління чергою буфера 
маршрутизатора мережі TCP/IP на базі AQM-методів на сьогоднішній день є 
безперечно досить важливою і актуальною. 

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження 
побудови ефективної системи управління сучасними телекомунікаційними 
мережами присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних вчених. 

Аналіз, розробка та дослідження концепцій побудови телекомунікаційних 
мереж із застосуванням комутаційного обладнання на базі AQM-методів знайшли 
своє відображення в роботах таких відомих вчених, як: Беркман Л.Н., Стеклов В.К. 
Флойд С., Якобсон В., Холлот К., Місра В., Товслі Д., Гонг В., Азуралія С., Лоу С. 

Напрямки по модифікації вже існуючих методів AQM показні в роботах 
Гостєва В. І., Скуртова С.Н., Семенова Ю.А. 

В роботах С. Азуралия, Д. Лесли, С. Лоу розглянуто алгоритм випадкового 
експоненціального маркування пакетів (Random Exponential Marking, REM) та 
показані основні переваги його використання в якості AQM-методу. 

Проте, базові AQM-методи, які наведені в роботах цих авторів при значній 
зміні динаміки та швидкості передачі даних в мережі, мають значний відсоток 
відкинутих та втрачених пакетів (приблизно від 0,2% до 15% в залежності від 
конфігурації мережі), що негативно впливає на надійність та якість роботи мережі. 

З вищенаведеного випливає важливість вирішення в дисертаційній роботі 
актуального наукового завдання, що полягає в удосконаленні методики активного 
управління чергою для підвищення якості та надійності надання послуг QoS 
мережею. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 
теоретичні і практичні дослідження проводилися автором на кафедрі проектування 
інтелектуальних систем Державного університету телекомунікацій. Зміст роботи, 
її основні завдання відповідають державним науково-технічним програмам, які 
були сформульовані в Законах України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про Національну програму інформатизації», а також планами 
найважливіших науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. 

Напрямок досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи «Фазі-
системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP» (Державний 
університет телекомунікацій), номер державної реєстрації №0114U000398. У цій 
роботі автором запропоновано підхід до вирішення проблеми перевантаження в 
мережах TCP/IP та підвищення показників якості системи активного управління 
чергою пакетів на базі теорії нечітких множин. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 
Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів 
дослідження підтверджуються відповідними актами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
якісних показників системи активного управління чергою пакетів шляхом 
побудови модифікованого REM-алгоритму, що функціонує на базі методики 
випадкового експоненціального маркування. 

Для досягнення мети необхідно: 
провести порівняльний аналіз основних алгоритмів активного управління 

чергою (REM, RED, PI), 
удосконалити методику активного управління чергою пакетів буфера 

маршрутизатора на базі вже існуючого REM-алгоритму, яка передбачає збір та 
обробку вхідних даних шляхом моніторингу стану маршрутизатора мережі; 

отримати статистичні моделі прогнозування кількості відкинутих та 
втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання модифікованого REM-
алгоритму; 

розробити структурну схему AQM-регулятора мережі TCP/IP на основі 
модифікованого REM-алгоритму; 

побудувати графічне представлення стійкого утримування магнітуди та фази 
для модифікованого REM-регулятора при різних значеннях навантаження та 
пропускної здатності каналу; 

розробити імітаційну модель обробки пакетів в маршрутизаторах, яка 
дозволить визначити кількісні показники по відкинутим та втраченим пакетам та 
довжину черги буфера маршрутизатора. 

Об’єктом досліджень є процес управління пакетів в буфері маршрутизатора 
за допомогою системи активного управління чергою пакетів, який скориговано 
модифікованим REM-регулятором.  

Предметом дослідження є основні показники якості REM-регулятора – 
значення параметру регульованої черги маршрутизатора, кількісні характеристики 
відкинутих та втрачених пакетів.  

Методи дослідження. Дисертаційні задачі розв’язувались із застосуванням 
загальних методів теорії автоматичного управління, методів теорії оптимізації, 
теорії диференціальних рівнянь, методів операційного числення, методів 
планування експерименту, методів математичного моделювання, методів 
математичної статистики з використанням мережевого симулятора NS-2.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
1. Удосконалена методика активного управління чергою пакетів 

маршрутизатора. На відміну від існуючої REM-методики, DSREM має кращі 
значення щодо стабільності роботи алгоритму, обробки пакетів та їх взаємодії в 
черзі маршрутизатора завдяки нововведеним коефіцієнтам масштабу та 
коефіцієнту стійкості. 

2. Вперше розроблено статистичні моделі прогнозування кількості 
відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM 
алгоритму, які дозволяють прогнозувати можливі втрати даних при перевантаженні 
системи. 

3. Запропоновано структурну схему регулятора черги маршрутизатора, яка 
включає новий алгоритм управління для DSREM-методики з поліпшеною 
характеристикою системи управління. 

Достовірність отриманих результатів ґрунтується на їх не протиріччі з 
основними положеннями теорії автоматичного управління, методів оптимізації та 
методів активного управління чергою пакетів. Обґрунтовано результатами 
імітаційного моделювання роботи мереж TCP/IP, використанням відомого 
математичного апарату та моделюванням на ПЕОМ за допомогою мережевих 
симуляторів, а також збіганням результатів розрахунків з вже існуючою теорією.  

Практичне значення одержаних результатів. Імітаційне моделювання 
показало, що DSREM-метод, при значних навантаженнях в мережі, має приблизно 
в два рази менший відсоток втрачених (2,42%) та відкинутих (2,36%) пакетів проти 
4,81% та 4,76% для REM-методу відповідно. Середнє значення перерегулювання 
для DSREM-регулятора становить 14%, в той час як для REM-регулятора даний 
параметр знаходиться в діапазоні від 0% до 89.4%, при тому, що в шести випадках 
процес мав розбіжний характер. Час регулювання для DSREM-регулятора менше 
від відповідного часу REM-регулятора, який знаходиться в діпазоні від 5.9 с до 
770.7 с.  

Програмна реалізація та імітаційне моделювання здійснено за допомогою 
додатку Control System Toolbox інтерактивної системи Matlab, мов програмування 
С++, TCL, AWK та Tracegraph.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в існуючих та 
проектованих мережах передачі даних, в розробках науково-дослідних організацій, 
дослідно-конструкторських відділів підприємств при проектуванні та 
вдосконаленні TCP/IP мереж та мережевого комутаційного обладнання. Теоретичні 
та практичні положення дисертаційної роботи можуть бути використані також у 
навчальному процесі вищих навчальних закладів в галузі телекомунікацій. 

Результати наукових досліджень впроваджені: 
1. При створенні радіоелектронних пристроїв інформаційних систем в ДП 

НДІ радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Це дозволило зменшити 
втрати пакетів в 2 рази. 

2. При модифікації мережевого обладнання підприємством «Спецбуд-1». Це 
дало можливість при 100% навантаженні в каналі передачі даних зменшити втрати 
пакетів в 2 рази, що підвищило надійність роботи мережевого обладнання. 

Особистий внесок дисертанта. В роботах, які опубліковані в співавторстві, 
особисто здобувачу належать основні ідеї, головні висновки і наукова сутність цих 
робіт, а саме: в [6-8, 13-15] описано основні алгоритми активного управління 
чергою та проведено їх порівняльний аналіз; в [4, 5, 11, 12] запропонована 
подальша модифікація REM-алгоритму активного управління чергою – DSREM; в 
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[3, 9] вперше побудовано повний факторний експеримент 23 для отримання 
прогнозуючої моделі по відкинутим та втраченим пакетам в мережі TCP/IP для 
DSREM-алгоритму; в [2, 3, 10] методом математичного моделювання досліджена 
структурна схема TCP/IP-мережі з DSREM-регулятором, визначена передавальна 
функція, побудовані логарифмічні фазова та амплітудна характеристики даної 
системи. 

Усі результати, що складають наукову і практичну значимість дисертаційної 
роботи, отримані здобувачем особисто, статті без співавторів виконані самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 
доповідались і обговорювались на 7 науково-технічних, науково-практичних 
конференціях: на VI Міжнародній науково-технічній конференції “Нові технології 
в телекомунікаціях” Карпати, Вишків, 2013 р; на Х Міжнародній науково-технічній 
конференції “Світ інформації та телекомунікацій” м. Київ, 2013 р; на ХХI 
Міжнародній науково-практичній конференції “Вплив євроінтеграції на соціально-
економічний розвиток” м. Чернівці, 2015р; на ХХХVII Міжнародній науково-
практичній конференції “Проблеми і перспективи наукових досліджень” Чернівці, 
2016р; на ХХХIХ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і 
перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції” Чернівці, 2016р; на ХХХХI 
Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми у сфері 
науки” Чернівці, 2016р; на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених “Інформаційні технології в моделюванні. 
ІТМ-2016”, м. Миколаїв, 2016 р. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 15 
наукових публікаціях: 8 наукових статтях у наукових фахових виданнях (з них 2 в 
закордонних виданнях, 3 входять до науково-метричної бази, 4 одноосібні), 7 тез 
доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний об’єм складає 
180 сторінок машинописного тексту, з яких 67 сторінки займають ілюстрації, 
таблиці та список використаних джерел, який складається з 110 найменувань на 11 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання 

дослідження, викладено основні наукові та практичні результати, здобуті в роботі, 
а також основні положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі роботи проведено аналіз основних алгоритмів активного 
управління чергою, на основі яких, визначені відмінності між активними (AQM) та 
пасивними (PQM) методами управління чергою, проведено порівняльний аналіз 
роботи і моделювання мережі з використанням AQM-алгоритмів (RED, PI, REM).  

Найбільш ефективним способом виявлення перевантаження мережі є 
використання методів управління чергою пакетів безпосередньо в буфері 
маршрутизатора, оскільки обслуговуючи безліч потоків, він володіє інформацією 
про пропускну здатність та затримки в каналі зв’язку. Тому для покращення якості 
параметрів каналу використовують методи управління чергою буфера 
маршрутизатора, які, як показано на рисунку 1, поділяються на активні та пасивні. 

PQM-методи не розрізняють вхідний трафік за типом (TCP, UDP), тому їм 

притаманний ряд недоліків, для усунення яких використовуються алгоритми 

активного управління чергами. 
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Рис.1. Класифікація алгоритмів управління чергою буфера маршрутизатора 

 

AQM-технологія полягає у маркуванні або відкиданні пакетів, що надходять 
в буфер маршрутизатора, до того як черга буфера заповниться (в момент 
перевантаження мережі). 

AQM алгоритми можуть бути класифіковані за критеріями прийняття 
рішення про відкидання пакетів черги при виникненні перевантаження. Можна 
виділити 4 типи алгоритмів управління чергами: АQM на основі середньої довжини 
черги, AQM на основі рівня втрат пакетів і ефективності використання каналу, 
АQM на основі класу, АQM на основі теорії контролю. 

На сьогоднішній день існує цілий ряд методів активного управління чергою, 
кожен з яких має свої переваги та недоліки. Серед них окремо слід виділити 
наступні AQM-методи. 

Метод пропорційно-інтегрального контролера PI (Proportional-Integral), який 
є класичним регулятором зі зворотним зв'язком, що використовується в системах 
автоматичного управління. Робота контролера грунтується на обчисленні помилки 
між поточною 𝑞(𝑡) і заданою довжиною черги 𝑞𝑟𝑒𝑓: 

    refe t q t q   .                                                       (1) 

На практиці для управління чергою використовується спрощена дискретна 
формула обчислення імовірності скидання без диференціального доданка: 

             1 1refp k a b q k q b q k q k p k        ,                     (2) 

де коефіцієнти пропорційності a і b фіксовані значення (отримані емпіричним 

шляхом) і дорівнюють відповідно 1,822 ∙ 10−5   і 1,81 ∙ 10−5 , 𝑘 =   1, 2, 3, … , 𝑛 – 
номер ітерації, 𝑛 – кількість ітерацій. 

Алгоритм раннього довільного виявлення RED (random early detection) 
базується на обчисленні середнього розміру черги 𝑎𝑣𝑔 і імовірності відкидання 
пакетів 𝑃𝑎: 

 1 oldavg W avg W q    ,                                              (3) 
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                         (4) 

де: 𝑊 – ваговий коефіцієнт черги, 𝑊 = 2
1

𝑛; 𝑛 – експоненціальний ваговий 
коефіцієнт; 𝑞(t) - поточний розмір черги; 𝑎𝑣𝑔𝑜𝑙𝑑 – значення середньої довжини 
черги в минулій ітерації; 𝑚𝑖𝑛𝑡ℎ – мінімальне порогове значення черги; 𝑚𝑎𝑥𝑡ℎ- 

максимальне порогове значення черги; 𝑚𝑎𝑥𝑝- гранична імовірність. 

Коли середній розмір черги перевищує мінімальне порогове значення, 
механізм RED починає відкидати пакети. Інтенсивність відкидання пакетів зростає 
прямо пропорційно зростанню середнього розміру черги до тих пір, поки він не 
досягне максимального граничного значення. Коли середній розмір черги 
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перевищує максимальне граничне значення, механізм RED відкидає всі пакети, 
призначені для постановки в чергу. 

Алгоритм REM використовує параметр перевантаження черги буфера 
маршрутизатора, який називається “ціною” 𝑝 в момент часу 𝑘𝑇 . Цей параметр 
вимірюється в пакетах і  розраховується за формулою: 

           0 1 refp kT max , p k T q kT q x kT c       ,               (5) 

де: c – пропускна здатність каналу (пакетів за інтервал часу); 𝑞(𝑘𝑇) - поточна 
довжина черги буфера маршрутизатора (пакетів); 𝑥(𝑘𝑇) - швидкість надходження 

пакетів за інтервал часу; 𝑎 і 𝛾 - константи більше нуля, які дорівнюють 0,1 і 0,001 
відповідно; 𝑇 - інтервал часу вимірювань, с; 𝑘 - номер інтервалу. 

Імовірність маркування/відкидання пакетів розраховується за формулою: 

  1 p( kT )prob kT   ,                                                 (6) 

де  𝜑 — константа більше одиниці (1,001). 
Результати моделювання наведені на рисунках 2а – 2в [6-8]. 

 
                             а)                                               б)                                                   в) 

Рис. 2. Довжина черги при використанні а) RED, б) REM, в) PI 
 

Як видно з графіків (рис. 2) стабільніше серед трьох представлених 
алгоритмів утримує чергу PI – метод. 

При моделюванні параметрів втрачених та відкинутих пакетів були отримані 
наступні значення: для RED-алгоритму кількість втрачених пакетів - 186, кількість 
відкинутих пакетів 162; для PI-алгоритму кількість втрачених пакетів - 80, кількість 
відкинутих пакетів 20; для REM-алгоритму кількість втрачених пакетів - 60, 
кількість відкинутих пакетів 0. 

Аналізуючи значення отримані при моделюванні, можна зробити висновок, 
що REM-метод при використанні в системах передачі даних в якості алгоритму 
регулювання черги буфера маршрутизатора має найменші значення цих параметрів 
з-поміж інших AQM-методів (RED, PI). 

В другому розділі були проаналізовані основні модифікації REM-алгоритму. 
Адаптивний алгоритм (AREM) і алгоритм із самоналаштуванням (STREM), 
типовий регулятор на базі нечіткої логіки (FLC), проведено огляд нечіткого FREM-
регулятора на базі REM-алгоритму, а також зроблені висновки про їх вплив на 
параметри маршрутизатора шляхом імітаційного моделювання. 

REM-метод не може в повній мірі забезпечити робастність системи передачі 
даних, тому існує ряд модифікацій цього методу, що представлені нижче. 

Основною відмінністю AREM (адаптивний REM) від REM-методу є 
використання оновленої функції динаміки ціни та похідної від неї. 

REM-алгоритм з самоналаштуванням (STREM) оснований на адаптивному 
регулюванні параметру управління 𝛾 при зміні таких параметрів, як час 
проходження пакета "туди-назад" 𝑅0, ємності каналу зв'язку 𝐶 і кількості активних 
TCP-з'єднань 𝑁.  
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В управлінні нелінійними системами зі складною динамікою себе добре 
зарекомендували регулятори на базі нечіткої логіки FLC (Fuzzy Logic Controller). 
Контролер FLC приймає рішення про зміну поточного значення імовірності 
скидання/маркування пакету P_drop, на основі таких вхідних змінних, як помилка 
поточного значення довжини черги Q_error, його зміна d_error за час вимірювання 
і відповідний набір правил. 

Метод Fuzzy Random Exponential Marking (FREM) заснований на оцінці 
перевантаження 𝑝𝑙(𝑡) за формулою аналогічно методу REM, але для розрахунку 
імовірності скидання використовується нечіткий регулятор FLC.  

Враховуючи роботи авторів, наведених вище, можна стверджувати, що: при 
застосуванні АREM-алгоритму, довжина черги пакетів буде на 40% нижча, а 
пропускна спроможність каналу на 2% вища, ніж при REM-алгоритму; механізм 
STREM-алгоритму, може підтримувати високе використання каналу (99.48%) при 
низькому рівні втрат пакетів (1.611%); FREM-алгоритм має значно менші значення 
середньоквадратичного відхилення від бажаної довжини черги і середньої 
затримки пакетів (3 – 10%), але найбільше значення втрат пакетів (15 – 25%) серед 
інших AQM-алгоритмів, основою яких є REM-метод. 

В третьому розділі розроблено алгоритм роботи нового AQM-методу з 
динамічно розщеплюваною характеристикою маркування/скидання пакетів на 
основі REM-алгоритму (REM algorithm with dynamic split feature – DSREM). 
Вперше побудовано повний факторний експеримент 23 для отримання 
прогнозуючої моделі по відкинутим та втраченим пакетам в мережі TCP/IP. 
Визначена адекватність отриманої моделі. Порівнюються два алгоритми активного 
управління чергою – REM-алгоритм і його модифікація DSREM та проводиться 
аналіз їх роботи при моделюванні на мережевому симуляторі ns-2. Визначено ряд 
ключових переваг DSREM-алгоритму перед REM-алгоритмом. 

Блок-схема функції оновлення ціни та імовірності маркування пакетів 
буфера маршрутизатора для REM-алгоритму показана на рисунку 3. 

 
Рис. 3. Алгоритм оновлення ціни для REM-методу 

 
де: 𝑝 – значення ціни маркування пакету; 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑣 – значення ціни маркування пакету 
для минулої ітерації; 𝑐 – пропускна спроможність каналу; 𝑥 – швидкість вхідного 
потоку; 𝑃𝑟 – імовірність маркування пакету; 𝑞 – поточне значення довжини буфера 
маршрутизатора; 𝑄𝑟𝑒𝑓 – встановлене значення довжини буфера 
маршрутизатора; 𝑎 = 0.1, 𝑦 = 0.001, 𝑝ℎ𝑖 = 1.001 – константи. 
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Принцип дії REM-алгоритму: 
1. Ціна навантаження поточної ітерації визначається, як сума поточного та 

минулого значення цін за формулою (5). 
2. Якщо значення ціни від’ємне, тоді її змінна отримує значення 0. 
3. Якщо значення ціни більше попереднього значення та додатне – 

розраховується імовірність маркування пакетів за формулою (6). 
4. Поточне значення ціни передається в наступну ітерацію. 
Основними відмінностями DSREM від REM-методу є використання 

коефіцієнтів масштабу k1, k2  та стійкості kst  [4,5]. 

Імовірність маркування 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) для DSREM-алгоритму можна записати, 
як: 

при _ max

при _ max

i

i

p(kT)
(1 ),  p p

prob(kT)  
*( k2 p(kT))

k1 (1 ),  p p





  
 

    

,                  (7) 

де: ip  – сумарне значення ціни i-ї ітерації; 𝑝_max – максимальне значення ціни 

при кожній ітерації. 
Коефіцієнти масштабу 𝑘1 та 𝑘2 розраховуються за (8) та (9) відповідно: 

*( p_max)
k1 (1 )


  ,                                                    (8) 

p_max_const
k2

p_max
 ,                                                        (9) 

де: 𝑝_max_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 6911 – значення ціни маркування, при імовірності відкидання 

пакетів 0,999, що розраховується за формулою (5); * – значення параметру норми 

втрат при кожній ітерації, яка визначається: 

( 1)* 1
kst





  .                                                          (10)  

Значення коефіцієнта стійкості kst  визначається за наступним алгоритмом: 

1. Знаходимо частоту при якій значення логарифмічної фазової 
характеристики задовольняє за якісними показниками перехідний процес. Для 
цього розв’язуємо наступне рівняння: 

    0P w tg Q w   ,                                              (11) 

де 𝑃(𝑤) – дійсна частина передавальної функції розімкнутої системи; 
𝑄(𝑤) – уявна частина передавальної функції розімкнутої системи. 

2. Визначаємо модуль амплітудно-фазової характеристики при знайденій 
частоті: 

   2 2
A w   P w Q ( w )  .                                          (12) 

3. Визначаємо коефіцієнт стійкості: 

st
k   A( w ) .                                                      (13) 

Блок-схема функції оновлення ціни та імовірності маркування пакетів 
буфера маршрутизатора для DSREM-алгоритму показана на рисунку 4, де: 𝑝 – 
сумарне значення ціни маркування пакету; 𝑃𝑐𝑢𝑟 – значення ціни маркування 
пакету для поточної ітерації; 𝑝𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення ціни маркування для 
даної ітерації; 𝑝ℎ𝑖 – значення параметру норми втрат; 𝑘1 – коефіцієнт 
масштабування по осі імовірності; 𝑘2 – коефіцієнт масштабування по осі міри 
перевантаження (ціни); 𝑘𝑠𝑡 – коефіцієнт стійкості; 𝑝maxconst = 6911 – константа. 
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Рис.4. Алгоритм оновлення ціни для DSREM-методики 

 
На рисунках 5а та 5б представлено закон управління імовірності маркування 

пакетів для REM та DSREM методик. 

 
Рис.5а. Залежність імовірності маркування 
пакетів від ціни перевантаження каналу для 

REM-методики 

Рис. 5б. Залежність імовірності маркування 
пакетів від ціни перевантаження каналу для 

DSREM-методики 

 
Принцип дії DSREM-методу складають наступні правила:  
1. Якщо сума попередньої та поточної ціни менше або дорівнює нулю, то 

імовірність маркування/скидання пакетів буде дорівнювати нулю. 
2. Якщо сума попередньої та поточної ціни більше 𝑝_𝑚𝑎𝑥 то параметр 

𝑝_𝑚𝑎𝑥 приймає значення ціни 𝑝, а імовірність скидання пакетів розраховується за 
формулою (7) перший рядок. 

3. Якщо значення ціни більше від константи 𝑝_max_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то 𝑝 приймає 
значення поточної ціни даної ітерації без попередніх значень. 
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Кінець

Ppriv, x, c, q, 

Qref, pmax, kst;

Pcur :=  y*( x + a*(q-Qref) - c );

Pcur < 0

Pcur := 0;

p := Pcur + Ppriv;

p <= 0

Pr := 0; 

Ppriv := 0;

Pr, Ppriv, pmax;

p > pmax

pmax := p;

p > pmaxconst

p := Pcur;

Pr := k1*(1 – Fi ^( -k2*p));

Ppriv := p; Ppriv := p;

Fi := 1+((phi-1)/kst);

k1 := (1-Fi^(- pmax));

k2 := pmaxconst/ pmax;

Pr := 1 – phi ^ -p; 
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4. Якщо значення ціни 𝑝 менше від 𝑝_𝑚𝑎𝑥, тоді замість змінної 𝜑 
застосовується змінна 𝜑∗, а імовірність маркування 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑘𝑇) розраховується за 
формулою (7) другий рядок. 

Математико-статистичні моделі прогнозування кількості втрачених та 
відкинутих пакетів для мережі TCP/IP з використанням DSREM-методики 
будувалися з використанням методів планування експерименту. Використання цих 
методів дає можливість користуватися обґрунтованими правилами замість 
інтуїтивних дій. При цьому ефективність експерименту підвищується, якщо чітко 
дотримуватися обраної стратегії, що дозволяє скоротити число дослідів і тим самим 
зменшити необхідні затрати часу і інших ресурсів. 

При проведенні планування за схемою повного факторного експерименту 
(ПФЕ) план 23 реалізує всі можливі комбінації трьох факторів на двох обраних для 
дослідження рівнях. При цьому необхідну кількість дослідів в загальному випадку 
можна визначити за формулою [3]: 

𝑁 = nk,                                                               (14) 
де n - кількість рівнів, k - число факторів. 

Для факторів обрані рівні, які становлять собою нижню і верхню межі 
досліджуваної області для даного параметра. 

При дослідженні в якості параметрів оптимізації було обрано такі 
характеристики функціонування мережі TCP/IP: 
Y1 – кількість відкинутих пакетів;Y2 – кількість втрачених пакетів. 

Незалежними вхідними величинами, які впливають на об'єкт дослідження – 
факторами були визначені: 
𝑋1 - пропускна здатність каналу зв'язку (вузлів передачі даних) в Мбіт/с; 𝑋2 - 
навантаження (кількість вузлів передачі даних); 𝑋3 - початкове (бажане) значення 
черги, в пакетах. 

Після ретельного аналізу апріорної інформації про зміну параметрів 
оптимізації і результатів перших дослідів були визначені межі областей визначення 
факторів: 

𝑋1𝑚𝑖𝑛 = 5 Мбіт/с;  𝑋1𝑚𝑎𝑥 = 15 Мбіт/с; 𝑋2𝑚𝑖𝑛 = 5 ;              𝑋2𝑚𝑎𝑥 = 95; 
𝑋3𝑚𝑖𝑛  = 20 пак;      𝑋3𝑚𝑎𝑥 = 200 пак; 
Основні (нульові) рівні для кожного з факторів можна визначити виходячи зі 

співвідношень: 

0 0 0

1 2 3

1 1 2 2 3 3

2 2 2

X max X min X max X min X max X min
;x ;x .x

  
    

Інтервали варіювання факторів визначаються наступним чином: 

2

j j

j

X max X min
x .


  

Щоб перейти від натуральних значень факторів до кодованих необхідно 
виконати наступне лінійне перетворення: 

0

1 2
j j

j

j

X x
x ; j , ,k

x


   .                                           (15) 

Для змінних 𝑥1, … , 𝑥𝑘 верхній рівень отримає значення + 1, а нижній рівень -
1. Повна матриця ПФЕ 23 крім стовпців факторів включає також стовпець для 
фіктивної змінної і чотири стовпці для взаємодії факторів (𝑥1𝑥2, 𝑥1𝑥3, 𝑥2𝑥3, 𝑥1𝑥2𝑥3). 

Головна мета проведення експерименту - це отримання за його результатами 
модель, яка адекватно описує поведінку досліджуваного об'єкта, тобто визначити 
структуру рівняння і знайти значення невідомих коефіцієнтів моделі. 
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Згідно рівняння (14) для ПФЕ 23 можна визначити вісім коефіцієнтів для 
нашої моделі (рівняння регресії): 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3y b b x b x b x b x x   b x x b xˆ x b x x x        ,             (16) 

де 0 1 2 3 12 13 23 123b , b , b ,b ,b ,b ,b ,b  - коефіцієнти моделі. 

Коефіцієнти рівняння (16) були обчислені за допомогою методу найменших 
квадратів і для 𝑌1 складають: 

0 1 2 32523    871 25    2488     163b ; b , ; b ; b     ; 

12 13 23 123906     76 25     166 25     73b ; b , ; b , ; b       . 

Для 𝑌2 коефіцієнти будуть мати наступні значення: 

0 1 2 3
 2622    890 25    2498     162b ; b , ; b ; b     ; 

12 13 23 123
 914 5     78     167 75     72 25b , ; b ; b , ; b ,       . 

Рівняння регресії для Y1 та Y2 будуть мати наступний вигляд: 

�̂�1 = 
1 2 3 1 2 2 3

2523 871 25 2488 163 906 166 25, x x x x x , x x       ,               (17) 

�̂�2 = 
1 2 3 1 2 2 3

2622 890 25 2498 162 914 5 167 75, x x x , x x , x x     .             (18) 

Перевірка на адекватність за допомогою 𝐹 − критерія Фішера (отримано 
15,7, який менше табличного 19) підтведжує, що моделі адекватно описують 
процес скидання та втрати пакетів. Так як дані моделі представлені в кодованій 
системі координат, то для переходу до натуральних значень необхідно використати 
формулу переходу (15). Тоді рівняння (18) прийме вигляд: 

00 0 0 0

3 31 1 2 2 1 1 2 2

1 2 3 1 2

00

3 32 2

2 3

2523 871 25 2488 163 906

166 25

1
X xX x X x X x X x

,
x x x x x

X xX x

ŷ

, ,
x x

    

 

  



    


(19) 

а рівняння (21) прийме наступний вигляд: 
00 0 0 0

3 32 2 1 1 2 2

1 2 3 1 2

00

3 32

1

2

2

1

3

2622 890 25 2492 8 162 914 5

67 75

X xX x X x X x X x
, ,

x x x x x

X xX x

ˆ

x

y

, .
x

    

 

   
    






(20) 

Результати моделювання TCP/IP-мережі наведені на рисунках 6 та 7. 
З графіка (рис. 6) видно, що використання DSREM-методу забезпечує 

стабільні показники довжини черги в буфері мережевого маршрутизатора. 
Аналіз графіків (рис. 7) показує, що імовірність маркування/відкидання 

пакетів при використанні DSREM-алгоритму має більш стабільну характеристику, 
ніж при REM-методі. 

При моделюванні втрати пакетів були отримані наступні значення: для REM-
алгоритму при кількості вхідних джерел – 5, кількість втрачених пакетів - 60, 
кількість відкинутих пакетів – 5; при кількості вхідних джерел – 95, кількість 
втрачених пакетів - 8262, кількість відкинутих пакетів – 7982; для DSREM-
алгоритму при кількості вхідних джерел – 5, кількість втрачених пакетів - 50, 
кількість відкинутих пакетів – 0; при кількості вхідних джерел – 95, кількість 
втрачених пакетів - 3494, кількість відкинутих пакетів – 3414. Аналіз отриманих 
даних показав, що кількість втрачених та відкинутих пакетів при великому та 
малому навантаженнях для DSREM в TCP/IP-мережі є набагато меншою, ніж при 
застосуванні REM-методу. 
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Рис.6а. Довжина черги пакетів буфера 

маршрутизатора для REM-методу 
Рис. 6б. Довжина черги пакетів буфера 
маршрутизатора для DSREM-методу 

 
Рис.7а. Залежність імовірності маркування 

пакетів від навантаження мережі для 
REM-методу 

Рис. 7б. Залежність імовірності маркування 
пакетів від навантаження мережі для 

DSREM-методу 

 
У четвертому розділі запропоновано структурну схему мережі TCP з 

DSREM-регулятором. Проведено імітаційне моделювання мережі TCP/IP із 
застосуванням REM та DSREM регуляторів та здійснене порівняння відповідних 
логарифмічних фазових та амплітудних характеристик для кожного з них. 

На рисунку 8 приведена блок-схема системи активного управління чергою зі 
зворотним зв’язком та AQM законом управління, що складається з блоків TCP, 
черги, запізнювання та відповідного AQM-регулятора [1,2]. 

 
Рис. 8. Блок схема лінеаризованної системи з AQM -законом управління 

 

де: 0 0 0 0q q q,  p p p,  q , p     - значення довжини черги та імовірності 

маркування/відкидання пакетів в рабочій точці; 0sR
e


 – передавальна функція ланки  
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запізнювання;

2

0

2

2

0

2
2

 
R C

N
N

s
R C



 – функція ланки TCP; 0

0

N

R

1
s+

R

 – функція ланки черги. 

Динаміка об’єкта описується передавальною функцією, яка представляє 
собою відношення по Лапласу змінної “довжина черги” до змінної “імовірності 
маркування/відкидання пакета” для сталого режиму як: 

0

0

2

0

2
0

2

0 0

2
2 1

(-sR )

(-sR )

NR C
-e

q( s ) W( s ) q( s ) RNG( s ) P( s )e ,
Np( s ) p( s ) W( s )

s s
CR R

  

  
     

 

          (21) 

де: q – довжина черги (в пакетах); p – імовірність маркування/відкидання пакетів;        
𝑠 = 𝜎 + 𝑗𝜔 – комплексне число; С – пропускна здатність каналу (пакети/с);                       

N – коефіцієнт навантаження (число ТСР сесій); pT  – затримка розповсюдження 

(с). 
𝑅0 – час проходження “туди і назад” (Round trip time) буде обчислюватися по 
формулі: 

0 p

q
R   T

C
.                                                         (22) 

Відношення 
W( s )

p( s )




– передавальна функція, яка описує динаміку механізму 

управління вікнами (window-control mechanism) TCP. 

Передавальна функція 
q( s )

W( s )




 – описує динаміку черги. 

Швидкість маркування пакетів в рівноважному стані визначається як: 

0 2

0

2N
,

R C
                                                            (23) 

де 
2

0

2N

R C
 та

0

1

R
– власні значення лінеаризованого TCP і динаміки черги. 

Передавальна функція ланки запізнювання може бути апроксимована за 
допомогою функції Паде. Наближення Паде другого порядку записується у 
вигляді: 

0

2

2

0 0

2

2

0 0

6 12

6 12

sR

s s
R R

e .  

s s
R R



 



 

                                                    (24) 

З урахуванням (23) передавальну функцію об'єкта управління (22) можна 
представити у такому вигляді: 

    0

2

2

2

0 0

2

2 2

0 0 0 0

6 12

2

2 1 6 12

- sR

C
s - s

N R R
G s P s e

N
s s s s

R C R R R

.



 

   

 
 
 

   
   
   

                       (25) 
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Даний вираз є передавальною функцією об’єкта управління (передавальна 
функція розімкненої системи без регулятора), яка є добутком ланок TCP, черги та 
ланки запізнювання. 

Передавальна функція для REM-алгоритму має вигляд: 

 
1

,
b

G s b
h s


                                                   (26) 

де: 𝑏 =  ln 𝜑; ℎ - період оновлення. 
На рисунку 9 представлена структурна схема REM-регулятора. 

 
Рис. 9. Структура ланки REM-регулятора 

 

Враховуючи особливості DSREM, передавальна функція для DSREM-
алгоритму буде мати вигляд: 

 

1 2
1

1 2

k k b
kstG s k k b

k h sst





  

.                                    (27) 
Підставляючи в (26) замість 𝑏 ln 𝜑∗ отримаємо: 

 

1 2
1

1 2

*
k k ln

k* stG s k k ln
k h sst


 


  

.                              (28) 
Виконавши ряд перетворень будемо мати: 

 
1

1 2
*

G s k k ln ( s )
k sst


   

.                                  (29) 
Коефіцієнт підсилення 𝐾𝐴 для передавальної характеристики DSREM можна 

записати, як: 

1 2
*

K k k ln
A kst




.                                                (30) 
Тоді враховуючи (29) та (30) передавальна характеристика для DSREM буде: 

    1*
G s K s

A s
  

.                                              (31) 
де: вираз 𝑠 + 𝛼 – диференціальна ланка першого роду; вираз 1/𝑠 –  ідеальна 

інтегруюча ланка, 
* / h  . 

На рисунку 10 представлена структурна схема DSREM-регулятора. 
Запас стійкості замкнутої системи можна визначити по логарифмічним 

характеристикам розімкнутої системи.  
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Рис. 10. Структура ланки DSREM-регулятора 

 

На рисунках 11 та 12 наведені дані ЛЧХ та перехідної характеристики, що 
були отримані шляхом моделювання мережі з використанням REM та DSREM 
регуляторів. 

 
Рис.11. Графіки ЛЧХ для REM та DSREM-алгоритмів 

 
З графіків ЛЧХ (рис. 11) видно, що система з REM-регулятором є нестійкою, 

оскільки має від’ємний запас стійкості по амплітуді (-45,3 dB)  та фазі (-87,4 deg) 
відповідно. В же той час, система з DSREM-регулятором має достатні показники 
запасу стійкості по амплітуді (34.3 dB) та фазі (52.3 deg), які вписуються в 
загальноприйнятні норми. 

 

 
Рис.12а. Перехідна характеристика для 

REM-методу 
Рис.12б. Перехідна характеристика для 

DSREM-методу 
 

З графіків перехідної характеристики (рис. 12) видно, що система з REM-
регулятором має розбіжний характер (система є нестійкою). Для DSREM-
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регулятора перерегулювання утримується на рівні 14.8%. 
Значення моделювання ЛЧХ та перехідної характеристики занесені до 

таблиць 1 та 2, в яких видно, що найефективнішим виявилось використання 
регулятора, основою якого є DSREM-алгоритм, оскільки при порівнянні з REM-
методом, він має найкращі показники стійкості по амплітуді та по фазі, а 
перерегулювання та час тривалості перехідної процесу мають більш стабільний 
характер. 

Таблиця 1 
Параметри АФЧХ системи з REM та DSREM регуляторами. 

 REM-регулятор DSREM-регулятор 
N-кількість вх. 
вузлів 

5 5 

C (пак/с) 625 1875 3750 7500 625 1875 3750 7500 
Магнітуда(dB) 1.71 -27.2 -45.3 -63.4 23.6 29 34.3 40.6 

Частота (rad/s) 0.735 0.43 0.305 0.216 0.735 0.43 0.305 0.216 
Фаза (deg) 3.88 -48.8 -87.4 -136 60.2 53.1 52.3 53.6 
Частота (rad/s) 0.663 1.97 3.6 6.18 0.13 0.0621 0.033 0.016 

N-кількість вх. 
вузлів 

50 50 

C (пак/с) 625 1875 3750 7500 625 1875 3750 7500 
Магнітуда(dB) 43.9 13.8 -4.76 -23.1 11,5 14.2 17.8 22.3 
Частота (rad/s) 2.02 1.29 0.938 0.673 2.02 1.29 0.938 0.673 

Фаза (deg) 89.1 51.9 -13.8 -57.2 55.5 53.1 53.4 53.5 
Частота (rad/s) 0.0181 0.437 1.25 2.43 0.719 0.421 0.252 0.141 

N-кількість вх. 
вузлів 

95 95 

C (пак/с) 625 1875 3750 7500 625 1875 3750 7500 

Магнітуда(dB) 56.2 25.7 6.84 -11.7 9.83 12.1 14.2 16.4 
Частота (rad/s) 2.49 1.7 1.26 0.916 2.49 1.7 1.26 0.916 
Фаза (deg) 89.8 81.7 26.1 -34.1 52 53.8 52.3 48.4 

Частота (rad/s) 0.0050 0.135 0.78 1.8 0.998 0.605 0.416 0.282 

 
Таблиця 2 

Параметри перехідної характеристики для REM та DSREM регуляторів. 
Про-

пускна 
здат-
ність 

каналу, 
пак/с 

Кількість 
вхідних 

вузлів, шт 

REM DSREM 

Час 
нароста-

ння,  
с 

Перере-
гулюва-

ння,  
% 

Час  
регулю-
вання,  

с 

Час 
нарос-
тання,  

с 

Перере- 
гулюва-

ння,  
% 

Час  
регулю-
вання,  

с 

625 5 1.62 89.4 179 1.03 16.3 5.32 
625 50 119 0 213 1.49 12 5.26 

625 95 436 0 776 9.82 8.03 31.1 
1875 5 2.63 15.8 13.1 1.82 13.8 6.49 

1875 50 13.7 0 25.4 2.74 14.5 12.9 
1875 95 Процес має розбіжний характер 20.5 14.8 96.1 
3750 5 1.4 49.2 19.5 2.77 15.3 13.6 

3750 50 Процес має розбіжний характер 4.8 14.2 21.8 
3750 95 Процес має розбіжний характер 38.8 15.8 188 

7500 5 Процес має розбіжний характер 4.22 19.5 22.7 
7500 50 Процес має розбіжний характер 8.82 14.3 40.2 

7500 95 Процес має розбіжний характер 80.8 14.5 371 
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ВИСНОВКИ 
З урахуванням швидкого зростання навантаження TCP/IP-мереж, виникла 

потреба в удосконаленні методів управління перевантаженням мережі. В роботі, на 
основі аналізу функціонування системи активного управління чергою, 
досліджено характеристики нового AQM-алгоритму для поліпшення параметрів 
мережі. 

Визначено необхідність розробки нової методики активного управління чергою 
(DSREM) на базі вже існуючого алгоритму випадкового експоненціального 
маркування, яка повинна враховувати динамічні зміни навантаженності мережі. 
Необхідною для розв’язання даного завдання є розробка AQM-регулятора, який 
забезпечить достатній запас стійкості та якість параметрів системи. В ході 
виконання роботи розроблено математико-статистичні моделі прогнозування 
кількості відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP.  

Обґрунтовано можливість застосування AQM-методу з динамічно 
розщеплюваною характеристикою закону управління (DSREM) для підвищення 
надійності показників TCP/IP-мережі. 

Основними науковими результатами, які отримано дисертантом особисто 
і виносяться на захист дисертації, є: 

1. Проведено порівняльний аналіз основних алгоритмів активного 
управління чергою (REM, RED, PI), який підтверджує, що використання REM 
зменшує втрати пакетів в буфері маршрутизатора мережі TCP/IP. 

2. Удосконалена методика активного управління чергою пакетів 
маршрутизатора. На відміну від існуючого REM, DSREM-методика має кращі 
значення щодо стабільності роботи алгоритму, обробки пакетів та їх взаємодії в 
черзі маршрутизатора завдяки нововведеним коефіцієнтам масштабу та 
коефіцієнту стійкості. 

3. Вперше розроблено статистичні моделі прогнозування кількості 
відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM 
алгоритму, які дозволяють в процесі роботи системи аналізувати можливі втрати 
даних при перевантаженні та регресійну модель коефіцієнта стійкості для трьох 
факторів – коефіцієнта навантаження, пропускної здатності каналу передачі даних 
та величини імовірності маркування пакетів. 

4. Запропоновано структурну схему регулятора з динамічно розщеплюваною 
характеристикою закону управління для DSREM-методики. 

5. Побудовано графічне представлення стійкого утримування магнітуди та 
фази DSREM-регулятором при різних значеннях навантаження та пропускної 
здатності каналу. Аналіз показує, що магнітуда утримується в діапазоні 10 – 40 dB, 
а фаза при різних значеннях параметрів має середнє значення 53.4o. Ці показники 
знаходяться в рекомендованому діапазоні для систем автоматичного керування. 

6. Розроблено імітаційну модель обробки пакетів в маршрутизаторах на базі 
симулятора NS-2, яка дозволяє визначити кількісні показники по відкинутим та 
втраченим пакетам та довжину черги буфера маршрутизатора. 

Таким чином, сукупність здобутих в дисертації нових наукових результатів, 
їх наукова і практична значимість дозволяють вважати, що сформульоване вище 
наукове завдання - підвищення якісних показників системи активного управління 
чергою розв'язано, а мету дослідження досягнуто. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Довженко Т.П. Методика побудови системи активного управління чергою 

пакетів буфера маршрутизатора в TCP/IP-мережах з використанням REM-
регуляторів. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 
Державний університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 
2017 р. 

Дисертацію присвячено розробці модифікованої методики управління 
чергою буфера маршрутизатора для підвищення якісних показників TCP/IP мережі 
за допомогою модифікованого REM-алгоритму (DSREM). 

В роботі проведено порівняльний аналіз характеристик основних алгоритмів 
активного управління чергою таких як RED, REM, PI та модифікацій методу 
випадкового експоненціального маркування. 

Автором представлено вдосконалений алгоритм активного управління 
чергою DSREM з поліпшеними характеристиками відкинутих та втрачених пакетів, 
в якому використовуються спеціальні коефіцієнти масштабування та стійкості 
амплітудно-фазової характеристики.  

На основі DSREM-алгоритму запропоновано структурну схему регулятора 
для TCP/IP мережі 

Ключові слова: активне управління чергою, TCP/IP-мережа, метод 
випадкового експоненціального маркування (REM), мережевий симулятор NS-2, 
DSREM-алгоритм. 
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Довженко Т.П. Методика построения системы активного управления 

очередью пакетов буфера маршрутизатора в TCP/IP-сетях с использованием REM-
регуляторов. - Рукопись. 
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Министерства образования и науки Украины, Киев, 2017г. 

Диссертация посвящена разработке модифицированной методики 
управления очередью буфера маршрутизатора для повышения качественных 
показателей TCP/IP сети с помощью модифицированного REM-алгоритма 
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(DSREM). 
В работе проведен сравнительный анализ характеристик основных 

алгоритмов активного управления очередью таких как RED, REM, PI и 
модификаций метода случайного экспоненциального маркирования. 

Представлено усовершенствованный алгоритм активного управления 
очередью DSREM с улучшенными характеристиками по потерянным и 
отброшенным пакетам, в котором используются специальные коэффициенты 
масштабирования и устойчивости амплитудно-фазовой характеристики. 
Моделирование TCP/IP-сети показало, что предложенный DSREM-алгоритм, в 
сравнении с REM-алгоритмом, имеет лучшие показатели по таким параметрам как 
количество сброшенных и утраченных пакетов. 

На основе использования DSREM-алгоритма предложена структурная схема 
регулятора TCP/IP сети. При помощи проведенного моделирования показано, что 
полученная система устойчива в широком диапазоне изменения параметров сети. 

Практическая ценность и научная новизна полученных результатов состоит 
в представленном модифицированном алгоритме активного управления очередью, 
который способен повысить надежность и качественные показатели сети. 

Ключевые слова: активное управление очередью, TCP/IP-сеть, метод 
случайной экспоненциальной маркировки (REM), сетевой симулятор NS-2, DSREM-
алгоритм. 

 
ANNOTATION 

 
Dovzhenko T.P. The methodology for constructing active queue management 

system for router buffer packets in TCP/IP-networks using REM-controllers. 
The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical 

Sciences on specialty 05.12.13 - Radio engineering devices and telecommunication 
means. State University of Telecommunications, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to the development of a modified router buffer queue 
management techniques to improve the quality indicators of TCP/IP network using a 
modified REM-algorithm (DSREM). 

In this paper discussed and compared the characteristics of the main active queue 
management algorithms such as RED, REM, PI and modifications of the method of 
random exponential marking. 

An improved algorithm for active queue management DSREM with improved 
characteristics of dropped to lost packages, which uses special scaling and sustainability 
factors of the amplitude and phase characteristics. The network simulation of TCP/IP-
networks, found that DSREM-algorithm, in comparison with the REM-algorithm has the 
best performance in such parameters as the number of lost and dropped packets. 

Based on the using DSREM-algorithm proposed TCP/IP network controller. 
Through simulation modeling determined that based on DSREM-control system is stable 
in a wide range of network parameters. 

The practical value and scientific novelty of the obtained results is presented a 
modified algorithm of active queue management, which is able to improve the reliability 
and network performance. 

Keywords: active queue management, TCP/IP-network, the method of random 
exponential marking (REM), AQM-control, mathematical and statistical forecasting 
models, DSREM-algorithm. 


