
 

 

 
DOCTORAL CANDIDATE: Naeem Khademi 

DEGREE: Philosophiae Doctor 

FACULTY: Mathematics and Natural Sciences 

DEPARTMENT: Informatics 

AREA OF EXPERTISE: Computer Networking 

SUPERVISORS:  Prof. Michael Welzl (main) and Prof. Stein 

Gjessing (co-supervisor) 

DATE OF DISPUTATION: 17Th  of June  2015 

  

DISSERTATION TITLE: Reducing Latency in Internet Access Links with 

Mechanisms in Endpoints and within the 

Network 

  

English -- This dissertation focuses on finding solutions for solving the Internet’s 
excessive latency problem that is due to unmanaged and large buffers deployed over 
decades, specifically on the last-hop access links (such as wired and Wi-Fi networks) 
where most of such induced latency is present. This problem is also commonly known as 
“bufferbloat”. The solutions for bufferbloat in this thesis operate on the sender side, 
within the network or use signaling between the sender and the network based on Explicit 
Congestion Notification (ECN). A key success factor for any solution is gradual 
deployment, where the solution can be introduced in a part of the network without the 
rest of the Internet supporting it, yet provide an improvement. By changing the sender’s 
reaction to ECN, a method proposed in this dissertation reduces latency without harming 
link utilization. Real-life experiments and simulations show that this goal is achieved 
while maintaining backward compatibility and being gradually deployable on the 
Internet. This mechanism’s fairness to legacy traffic is further improved by a novel use of 
ECN within the network.     
 
Norsk -- Denne avhandlingen fokuserer på å finne løsninger på de unødvendige 
forsinkelsene som finnes i Internett og som skyldes store buffere som ikke blir 
administrert på en god måte.  Slik ekstra forsinkelse finnes særlig i siste hopp (kablede og 
trådløse tilgangsforbindelser) og  forårsakes av overfylte buffere (bufferbloat).  I denne 
avhandlingen introduseres og diskuteres mekanismer for å løse dette problemet, dels på 
sendersiden, dels inne i nettverket og dels ved hjelp av signalering mellom nettverket og 
senderen ved hjelp av såkalte  Eksplisite Metningssignaler (Explicit Congestion 
Notification (ECN)). En viktig suksessfaktor for enhver ny mekanisme i Internett er at 
den kan settes ut i livet gradvis, uten at den støttes av alle komponentene i nettet, men at 
den likevel gir en bedring for dem som bruker den. Denne avhandlingen introduserer bl.a. 
en mekanisme som forandrer en senders reaksjon på ECN-signaler og som fører til at 
forsinkelsen  på en forbindelse minskes uten at dette går ut over mengden data som 
sendes over denne forbindelsen.  Eksperimenter og simuleringer  viser at denne nye 
mekanismen kan brukes side om side med komponenter som ikke er forandret, og at det 
er mulig å implementere dette gradvis i Internett.   Avhandlingen viser videre at ved å 
bruke ECN-signaler på en ny måte i nettet, så er det er mulig å oppnå rettferdighet 
mellom ny og gammel trafikk. 
 



 

 

 

 
 


