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Forord

Internet har vært igjennom en rivende utvikling de siste årene, og takket være stor

innsats fra Universitetet i Oslo har jeg hatt mulighet til å følge med i utviklingen på nært

hold. Jeg vil spesielt fremheve UiOs oppringttjeneste, som gjør det mulig å nå Internet via

telefon hjemmefra. Alt bakgrunnsarbeid, søking og nedlasting av artikler er gjort

hjemmefra med telefon til UiO.

UiO har også gjort det mulig å opprette såkalte hjemmesider. På min hjemmeside

har jeg valgt å legge ut deler av oppgaven før den ble ferdig godkjent. Dette har ført til at

minst en annen kandidat ønsker å skrive oppgave om samme emne. Mulighetene for

spredning av hovedoppgaver er i ferd med å øke dramatisk, ettersom de blir gjort

elektronisk tilgjengelige. Oppgaven vil i en tid fremover kunne leses på adressen:

• http://www.uio.no/~larsve/

Senere vil den bli lagt opp under SV-fakultetet sammen med andre hovedoppgaver.

Jeg er altså UiO stor takk skyldig fordi institusjonen ligger langt fremme i

utviklingen. Dette har sin pris, da det er svært vanskelig å få tak i tjenester bortsett fra det

som ligger åpent tilgjengelig. Derfor har jeg ikke klart å skaffe så mye empiri fra UiO som

jeg hadde planlagt. Likevel finner jeg det på sin plass å rette en takk til følgende «IT-

personer» ved UiO:

• Kaj Hejer (kaj.hejer@svit.uio.no)

• Lars Oftedal (lars.oftedal@usit.uio.no)

• Bjart Kvarme (bjart.kvarme@usit.uio.no)

• Rolf Nordhagen (rolf.nordhagen@usit.uio.no)

• Petter Kongshaug (petter.kongshaug@usit.uio.no)

I tillegg til disse vil jeg også takke



• Ketil Danielsen (kd@lis.pitt.edu)

fordi han tok seg tid til å komme med tips til hvor jeg kunne finne relevant

bakgrunnsmateriale til denne hovedoppgaven. Kontakten med ham ble opprettet helt

tilfeldig. Jeg la igjen et spørsmål i en norsk konferanse, og dette ble videresendt av en

annen bruker til Ketil i USA. Deretter tok han kontakt med meg, og fortalte at han drev

med mye av det samme i sine doktorgradsstudier.

Hovedårsaken til at jeg skrev denne oppgaven tillegger jeg de to økonomene

• Jeffrey K. McKie-Mason (jmm@umich.edu)

• Hal R. Varian (Hal.Varian@umich.edu)

De har arbeidet med økonomi og Internet i flere år, og har samlet en betydelig mengde

informasjon på Internet (se litteraturlisten). Jeg er dem en stor takk skyldig for alt arbeidet

de har lagt ned på dette området.

Oppgaven ble gjennomarbeidet høsten 1994 og våren 1995. I den siste perioden har

jeg hatt meget tett oppfølging av min veileder:

• Fredrik Wulfsberg (fredrik.wulfsberg@econ.uio.no)

Han har lagt ned mye arbeid for at oppgaven skulle bli så bra som mulig, og resterende feil

og mangler tar forfatteren det hele og fulle ansvaret for.

I en oppgave som ligger nært opp til andre fagfelt vil det forekomme en del

tekniske uttrykk. For å lette tilgangen til stoffet, har jeg satt alle faguttrykk og vanskelige

ord i fet kursiv. Ordene blir forklart i Appendix C.

Lars Verket, Oslo, Mai 1995.



1.0 Innledning

Stadig flere mennesker bruker datanettverk mer eller mindre jevnlig. Særlig kjent er

Internet, som er et nett av nettverk1. I denne oppgaven skal jeg bruke økonomisk teori for

å analysere optimal kapasitet og allokering av denne i datanettverk. I slike nettverk blir

kapasiteten målt ved båndbredden . Den voldsomme økningen i etterspørsel har gjort at

tilbudet til tider ikke har klart å holde følge (Markoff 1994), og at etterspørrerne dermed

blir rasjonert. Dette betyr at båndbredden i noen perioder ikke er stor nok til å dekke hele

etterspørselen. I slike tilfeller påføres etterspørrerne en sosial kostnad i form av

forsinkelse. Vi står i disse tilfellene overfor en knapp ressurs. MacKie-Mason (1994a)

skriver:

«When the supply of bandwith far exceeds demand, there is little role for

economics. But when the demand for bandwith exceeds the supply, the fundamental

issues of resource allocation become important.» (s. 1)

Derfor kan økonomisk teori bidra til å fremme effektivitet på et område der ingeniørene

har vært nesten enerådende.

Dessuten er de fleste land interessert i at Internet skal finansieres via det private

markedet (se SOU 1994:118 og Bangemann et.al. (1994)), for å oppnå størst mulig grad

av effektivitet. Internet er et marked i enorm vekst, og det finnes flere forsøk på å

modellere dette markedet (se for eksempel Gupta et. al. (1994)).

Denne oppgaven ser nærmere på hvilke mekanismer som kan brukes for å

optimalisere allokeringen av båndbredden. I den første delen beskriver jeg Internet slik at

det skal bli mulig å forstå resten av oppgaven. Så redegjør jeg for teori som er utviklet på

                                               
1 Jeg kommer nærmere inn på Internet under pkt. 1.1.



området, og drøfter de forskjellige teoriene. I drøftingen vil jeg legge spesiell vekt på

effektiviteten, og også berøre muligheten for å implementere teorien i praksis. For å belyse

teoriene tar jeg utgangspunkt i datanettverket Internet, men analysen kan godt overføres til

andre datanettverk.

Deretter vil jeg se nærmere på noen nytte- og kostnadsanalyse områder relatert til

datanettverk. Dette er interessant sett i forhold til hvilke kriterier en skal legge til grunn når

en vurderer en økning av kapasiteten i datanettverket. Her vil jeg også berøre

etterspørselen etter båndbredde, og eksterne effekter.

I den siste delen av oppgaven ser jeg nærmere på om de normative teoriene

stemmer med virkeligheten. Her vil jeg bruke data om Internet. Ut i fra dette vil jeg se om

det er mulig å si noe om hvor langt man er kommet med å sikre effektiv allokering av

båndbredde i datanettverk.

Jeg vil først forklare litt nærmere hva jeg mener med datanettverk under pkt. 1.1.

Dette mener jeg er viktig for lettere å kunne forstå teorien oppgaven inneholder.

1.1 Internet

I denne oppgaven har jeg valgt å bruke en teknisk definisjon av begrepet Internet.

Dette gjør at Internet er lett å avgrense. Definisjonen er hentet fra MacKie-Mason (1994c):

 «The Internet is a world-wide network of computer networks that use a common

communications protocol, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet

Protocol). TCP/IP provides a common language for interoperation between

networks that use a variety of local protocols (Netware, AppleTalk, DECnet and

others).» (s. 1)



Datanettverket Internet er i stadig forandring. Derfor blir beskrivelser av Internet

fort utdatert, og det er dessuten mange forskjellige datakilder. Jeg har valgt å bruke

datakilder fritt tilgjenglig på Internet, for på den måten å få så nye data som mulig.

For å få satt denne hovedoppgaven i perspektiv, føler jeg et behov f or en kort

beskrivelse av historien til det som idag blir kalt Internet. I tillegg til dette vil jeg kort gjøre

rede for Internets oppbygging og finansiering.

1.1.1 Internets oppbygging generelt

Internet er et nett av nettverk, som knytter sammen tjenere. En tjener kan være en

enkelt datamaskin, LAN (local area network) eller Wan (Wide Area Network). I

begynnelsen av 1995 passerte Internet fem millioner tjenere (Zakon (1995)). Man kan anse

det som sikkert at det finnes over ti millioner brukere, da de fleste tjenere har flere enn én

bruker. Antall brukere varierer fra datakilde til datakilde, men et sted mellom 20 og 30

millioner virker sannsynlig. Dessuten når Internet i dag ut til omtrent 100 land.

Trafikken på Internet består av pakker, og bruker såkalt pakkesvitsjet  teknologi.

MacKie-Mason (1994c) forklarer begrepet pakke på denne måten:

«The term ‘packets’ refers to the fact that the data stream for your computer is

broken up into packets of about 200 bytes2 (on average), which are then sent out

onto the network. Each packet contains a ‘header’ with information necessary for

routing the packet from origination to destination. Thus each packet in a data

stream is independent.» (S. 5)

Fordelen ved å sende trafikken på Internet i pakker er at dette utnytter linjene på

den best mulige måten. En telefonlinje er opptatt når to personer ringer til hverandre. En

datalinje kan brukes av mange. I og med at pakkene er uavhengige av hverandre, kan de

                                               
2 En byte = en bokstav



sendes forskjellige veier fra sender til mottaker. Når de kommer frem til mottaker, blir de

satt sammen igjen. Maskinene som sender pakkene rundt om i verden kalles routere. De

blir kontinuerlig oppdatert, slik at pakkene bruker den mest effektive veien frem til

mottaker.

I løpet av Internets historie har routere blitt relativt billigere enn linjer pr. pakke

(MacKie-Mason et. al. (1994b)). Dette førte til at man ville utnytte kapasiteten best mulig

på linjene. Derfor bruker man nå pakkesvitsjet teknologi på Internet. Protokollen  pakkene

sendes etter kalles TCP/IP, og den fungerer slik at pakkene kommer frem selv om en eller

flere routere blir satt ut av drift. Dette var en viktig motivasjon for opprettelse av Internet i

60-årene: selv under et atomangrep skulle det være mulig for vesten å holde åpne

kommunikasjonslinjene med hverandre.

Pakkene i nettet har ingen prioritering i forhold til hverandre. Derfor kaller man

behandlingen pakkene får i ruterne for FIFO (First In, First Out). Dette vil jeg komme

tilbake til når jeg ser nærmere på forskjellige allokeringsmekanismer i pkt. 2.0.

1.1.2 Internets historie3

Internet har sin opprinnelse i det tidlige 60-tall, og var da underlagt det

amerikanske forsvarsdepartementet. På denne tiden ble Internet kalt ARPAnet (Advanced

Research Projects Agency). Norge var det første landet utenfor USA som ble koblet til

ARPAnet. Dette skjedde i 1972.

I 1982 innførte man overføringsprotokollen TCP/IP, og dette førte til at man kunne

definere Internet slik MacKie-Mason (1994c) gjør under pkt. 1.1. Året etter ble ARPAnet

splittet i en militær, og en sivil del. Den militære delen ble kalt MILNET.

                                               
3 Det er skrevet mye om Internets historie. Jeg har basert denne korte fremstillingen på Gundersen (1995),
Rosen (1994) og Zakon (1995).



I 1984 blir tjener nummer 1.000 knyttet til Internet. Allerede da var tallet på

burkere overskredet 1.000. Dette året blir også NSFnet dannet (National Science

Foundation). I flere år fremover danner de ryggraden i den amerikanske delen av Internet.

I første omgang hadde disse linjene en hastighet på 56 Kbps. Hastigheten forteller hvor

stor båndbredde (eller kapasitet) datanettverket hadde.

I andre halvdel av 80-tallet begynner veksten for fullt, og antall tjenere mer enn

dobles hvert år. Det vil si at veksthastigheten er mer enn 1. I figur 1 har jeg vist Internets

vekst fra 1969 til januar 1995. I 1987 blir flere enn 10.000 tjenere knyttet til Internet, og i

1989 passerer tallet 100.000. Samme året utvider NSFnet båndbredden til 1,5 Mbps (ofte

kalt T1). Dermed økes båndbredden med over 2500%.

I 1990 slutter ARPAnet å eksistere, og i 1992 blir Internet Society 4 startet. Dette er

også året da World Wide Web (WWW)  ser dagens lys. WWW bruker hypertekst  og

grafikk til å presentere informasjon. Dessuten passerer antallet datamaskiner knyttet til

Internet en million. NSFnet utvider igjen sitt nettverk, nå til 45 Mbps (ofte kalt T3). Denne

båndbredden danner stamnettet i den amerikanske delen av Internet i dag.

World Wide Web oppnår en vekst i 1993 på hele 341.634% (målt i antall oppkall

til tjenesten). Denne veksten er fortsatt meget stor våren 1995. Daglig presenteres masse

ny informasjon via WWW.

I 1994 feiret Internet 25-års jubileum. Nå begynner også næ ringslivet og media å

vie Internt oppmerksomhet. NSFnet slutter å eksistere i 1995, og den akademiske delen av

nettet blir overtatt av NREN (National Research and Education Network). Dette nettverket

driver i dag prøvedrift med 1 Gbps hastighet.

                                               
4 Ifølge Internet Society sin egen WWW-server (http://info.isoc.org/) er deres oppgave: «The Internet
Society is the non-governmental International Organization for global cooperation and coordination for
the Internet and its internetworking technologies and applications.»



Båndbredden er altså blitt utvidet hele tiden. Tilbudet har utviklet seg

eksponensielt, men det har også etterspørselen (målt i antall tilknyttede tjenere). Antakelig

vil det til tider være større etterspørsel enn tilbud, og vi får forsinkelser. Ikke alle er enige i

denne vurderingen. Blant annet uttalte presidenten i Microsoft, Bill Gates, følgende i

oktober ‘94: «We’ll have infinite bandwith in a decade’s time.» (PC Magazine (1994))

1.1.3 Internet og Norge

Norge var altså det første landet utenfor USA som ble tilkoblet Internet. Dette

skjedde i 1972, da forskningsmiljøet på Kjeller utenfor Oslo ble knyttet til ARPA-nettet i

USA (Gundersen (1995)). Siden den gang er alle høyskoler og universiteter blitt tilknyttet

Internet via datanettverket til UNINETT A/S, som er heleid av Kirke-, Undervisnings- og

Forskningsdepartementet (KUF). Dessuten er det opprettet mange private leverandører av

Internet-tjenester.

Datanettverket til UNINETT A/S har forskjellig båndbredde. Den raskeste delen at

datanettverket kalles stamnettet, og går mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og

Trondheim. Det har en kapasitet på 34 Mbps. Til distrikts- og regional høyskolene er det

datanett med kapasitet på mellom 64 kbps og 2 Mbps. Trafikkutviklingen over UNINETT

A/S er illustrert i figur 2. Vi ser at den har fulgt den generelle utviklingen på Internet.

Trafikken til og fra Norge går via Trondheim til NORDUnet 5, og videre ut til resten

av verden. Dette er vist i figur 3.6

                                               
5 NORDUnet er datanettetverket som binder de nordiske landene sammen. Hovedknutepunktet til
NORDUnet ligger i Stockholm.
6 Den eneste trafikken som ikke går via Trondheim, er Oslos forbindelse direktet til BALTnet i Vilnius.



1.1.4 Internets finansiering

Internet har ikke noe overordnet styrende organ, og dermed heller ingen sentral

finansiering. Innad i hvert enkelt land har det ofte vært staten som har finansiert

tilknytning til Internet for utdanningsinstitusjonene. Med tiden har mange private aktører

kommet på banen, og i USA er det nå flere forskjellige leverandører av stamnett på

nasjonalt plan. Det som før het NSFnet7 skal nå sørge for at trafikken mellom de

forskjellige leverandørene går smertefritt. Dette skjer ved at NSF nå finansierer såkalte

NAPs8 (Network Access Points). Dette er viktig for å sikre mest mulig fri konkurranse, og

lavest mulig kostnader.

I Norge har KUF finansiert UNINETT A/S for undervisningssektoren. De private

forbindelsene til Internet er finansiert av hver enkelt organisasjon/bruker. Derfor er det

mange aktører i «Internet-markedet». Markedet for de private forbindelsene til Internet

kan ikke sammenlignes med et FK-marked enda, men det kommer stadig flere aktører på

banen.

1.1.5 Tilbud på Internet

Nedenfor skal jeg kort gå igjennom de forskjellige tilbudene 9 som finnes på

Internet. Dette er nødvendig for å få full forståelse av teorien i del 2.0. Tilbudene belaster

nettet på forskjellig måte. Noen tilbud krever veldig lite båndbredde, mens andre er svært

krevende med hensyn til dette. Det er også forskjell på hvor stor forsinkelse og forringelse

et tilbud kan tåle før det slutter å være akseptabelt. Både radio- og videooverføring på

                                               
7 NSFnet opphørte å eksistere i 1995. Trafikken til NSFnet ble da overtatt av private nettleverandører. Den
akademiske trafikken til NSFnet er overlatt til NREN.
8 Etter at NSFNET har opphørt å eksistere, har NSF som oppgave å bygge NAPS slik at de mange private
og regionale nettverkene kan kommunisere seg imellom (se f.eks. MacKie-Mason (1994c) s. 4).
9 I engelsk litteratur blir tilbudene ofte kalt TOS (type of service).



Internet tåler nesten ikke forsinkelser. Likevel kan radiooverføring godt forringes litt, men

likevel være forståelig. Tjenestenes forskjellige egenskaper er oppsummert i tabell 1.

Elektronisk-post (E-post)

E-post er den tjenesten som brukes mest på Internet (målt i tid), selvom det ikke er

den tjenesten som legger størst belastning på nettet. Belastningen ved bruk av E-post er

estimert til 16% (MacKie-Mason et.al (1994c)). Postmeldinger består i all hovedsak av

bare bokstaver, og bruker lite båndbredde. E-post er ikke bare private meldinger fra en

person til en annen. Via såkalte post-lister kan en avsender nå frem til mange mottakere.

Dessuten kan elektronisk post brukes til automatisk respons 10.

File Transfer Protocol (FTP)

Dette tilbudet gjør det mulig å sende og motta filer mellom datamaskiner knyttet til

Internet. MacKie-Mason et.al (1994c) har estimert at bruk av FTP bruker hele 37% av

båndbredden. Mesteparten av pensumet til denne oppgaven er hentet med FTP. Flere og

flere tidsskrifter blir publisert på Internet, og kan hentes med FTP.

Telnet

Telnet er tekstbasert, og bruker lite ressurser. Ofte brukes telnet til å nå andre

datamaskiner, der det ligger lokale databaser. Telnet kan også brukes til å flytte seg fra

maskin til maskin. Hvis en befinner seg i London, kan man bruke telnet for å logge seg inn

på den maskinen man vanligvis bruker. På denne måten kan man for eksempel lese E-post

fra sin egen elektroniske postkasse uansett hvor man er i verden. Dessuten åpner denne

                                               
10 Historien om Internets historie får man for eksempel tilsendt automatisk bare ved å sende en tom E-
postmelding til timeline@hobbes.mitre.org.



tjenesten muligheter til å benytte maskinkraft som er plassert geografisk andre steder i

verden.

World Wide Web (WWW)

Denne tjenesten blir ofte kalt bare Web eller WWW. Tjenesten har vært i voldsom

vekst de siste to årene. Dette tilbudet kombinerer hypertekst og grafikk. Informasjonen kan

geografisk befinne seg et helt annet sted enn der man klikket i utgangspunktet. Denne

tjenesten har MacKie-Mason et.al. (1994c) estimert at bruker 38% av båndbredden.

Tjenesten er i sterk vekst, og bruken av båndbredden er antakelig større i dag. Ettersom

tilbud av båndbredde øker, kan WWW også brukes til overføring av tale og video.

Det er også WWW som har størst interesse for kommersiell bruk av Internet.

Mange firmaer bruker WWW til å spre informasjon og å ta imot ordrer. Peppe’s Pizza tok

i bruk WWW til pizzabestilling våren 1995. I løpet av 1995 regner man også med å

etablere sikker betalingsformidling via WWW.

Gopher

Dette er en tekstbasert menytjeneste, som var populær før Web ble lansert. Her er

det muligheter til å overføre filer, eller se på filer ved hjelp av menyer. Bruken av denne

tjenesten har flatet ut, og er nå på vei tilbake, fordi WWW gjør det samme og mer til.

Dessuten er WWW mer brukervennlig.

Internet radio



Denne tjenesten ble lansert i 1993. Tjenesten blir brukt på to måter: «live»-

overføring eller opptak. Ved «live»-overføring blir tale sendt direkte via Internet 11 og ut

over høytaler knyttet til datamaskin. Dette krever minimum en 64 Kbps forbindelse til

Internet. Opptak kan hentes ned med FTP, for så å avspilles på datamaskin. Disse filene er

store (ca 6 MB på 10 minutter). Denne tjenesten er ikke veldig utbredt enda, men kommer

til å oppta mye båndbredde fremover. Særlig vil utbredelsen av «fjernforelesninger» oppta

mye ressurser i fremtiden.

Real Time Video

Denne tjenesten er den desidert mest krevende på Internet i dag. Ved sending av

Real Time Video skal både tale og bilde overførses samtidig. Tilfredsstillende resultat

krever 1 Mbps linje. Denne tjenesten er helt på pilotstadiet, men mange er interessert i

bruksområdene. Real Time Video er allerede brukt i undervisning, og «video on demand»

er på full fart ut på markedet.

1.1.6 Nytte for økonomer?

Det bør ikke herske noen tvil om at datanettverk, og da spesielt Internet, er av stor

potensiell betydning for økonomer. I Norge er data ofte dyrt å skaffe (fra NSD, SSB 12 o.l.).

Mange steder i utlandet finnes massevis av data, og de er ofte gratis tilgjenglig. Dette fører

til at det er mer kostbart for norske økonomer å bruke oppdaterte norske data. En

amerikansk økonom ville antakelig betale mindre for de samme nasjonale data. I praksis

fører det til at oppdatert undersvisning o.l. er lettere å få til i USA.

                                               
11 Internet Radio har f.eks. overføringer fra Stortinget og Kongressen i USA.
12 Våren 1995 presenterte SSB informasjon på Internet på adressen: http://www.ssb.no/. Fremdeles ligger
det lite informasjon tilgjenglig.



På Internet finner man i tillegg artikler, nyhetsgrupper, nyheter og mye annet nyttig

materiale for økonomer. For å holde oversikt over alle tilbudene har Goffe (1995) (se også

Goffe (1994))laget et dokument som stadig blir oppdatert. På det nåværende tidspunkt er

dette dokumentet på ca. 70 sider. Her er det oppført massevis av nyttige ressurser på

Internet for økonomer.

For å illustrere nytteverdien vil jeg gjøre oppmerksom på følgende: I litteraturlisten

til denne oppgaven er nesten alt materiale skaffet elektronisk. Denne måten å publisere

materiale på gjør imidlertid at det kan være vanskelig å skille gode artikler fra dårlige. Alle

har mulighet til å publisere på nettet. I tillegg blir artikler oppdatert jevnlig. Det betyr at en

artikkel som ble hentet ned for en måned siden kanskje er blitt oppdatert, og at man derfor

burde bruke den nye versjonen. Problemstillingene knyttet til dette er mange, men de faller

utenom problemstillingene denne oppgaven skal omhandle.

1.2 Fremtidens protokoll: ATM13

ATM14 er en ny protokollstandard som er spesiallaget for å ta hånd om stor

båndbredde. I motsetning til TCP/IP som er pakkesvitsjet, er ATM både pakkesvitsjet og

linjesvitsjet  samtidig. Hver pakke er på 48 tegn pluss 5 tegn i «headeren». Grunnen til at

pakkene er så små er at man skal kunne garantere lav forsinkelse. ATM er linjesvitsjet på

den måte at det settes opp en «virtual path» når overføringen starter. Dette minker

belastningen på routerne, og pakkene kommer fortere frem.

Det er ATM som er standarden i høyhastighetsnettene som er under utforskning. I

løpet av 1995 har kongressen ønsket datannettverk med en kapasitet på 1 Gbps. Samtidig

                                               
13 Basert på Murphy et. al. (1994)
14 Asynchronous Transfer Mode. Se ordbok.



skal det legges frem forslag til hvordan man kan prise bruken av dette nye

høyhastighetsnettet. Per april 1995 kjører man forsøk med datanettverk med ATM på 600

Mbps.

ATM er en standard mange har store forhåpninger til. Jeg vil ikke gå nærmere inn

på hvilke fordeler og ulemper denne standarden har i forhold til TCP/IP. For de som er

interessert i mer informasjon om ATM er Partridge (1994) 15 en god start.

1.3 Kort oversikt over relaterte fagområder

I denne oppgaven ser jeg nærmere på optimal utnyttelse av båndbredde i

datanettverk. Den eneste eksterne effekten jeg tar eksplisitt hensyn til i den formelle

matematiske delen av oppgaven er forsinkelse, og dette er en negativ ekstern effekt. I den

økonomiske litteraturen finnes det også en bred omtale av de positive eksterne effektene

(se for eksempel Katz et.al. (1994)). I motsetning til negative eksterne effekter fører

positive eksterne effekter til at goder blir underutnyttet. Jeg kommer kort inn på positive

eksterne effekter i pkt. 2.6.1.

Hva slags utfall forskjellige standarder gir for markedet er også viet stor

oppmerksomhet. Eksempler på standarder er Windows, NetScape og lignende. Innenfor

dette feltet er det mulig å illustrere strategiene ved hjelp av spillteori og forskjellige

strategier. En artikkel som ser nærmere på dette er Besen et.al. (1994).

I tillegg til dette er generell markedsanalyse av interesse. Ved fri konkurranse vil

konsumentene stå overfor en lik pris på båndbredde fra alle tilbydere. I del 3.3 ser jeg

nærmere på det norske markedet for båndbreddetilbydere, og her er det store forskjeller i

                                               
15 Denne boken blir også anbefalt av Mackie-Mason og Varian.



pris fra en leverandør til en annen. På denne måten oppstår et effektivitetstap, og vi har

ikke en entydig markedspris å bruke i analysen.



2.0 Markedet for båndbredde i datanettverk

Etter at Internet, båndbredde og lignende begreper er forklart, er vi nå klare for den

økonomiske analysen. Varen jeg altså skal se nærmere på er båndbredden. Det er rimelig å

anta at tilbudet av båndbredde er gitt på kort sikt, fordi det tar tid å bygge ut ny

båndbredde. Vi kan tenke oss at en markedslikevekt for båndbredde i datanettverk kan

karakteriseres på to måter:

1. Etterspørselen er mindre eller lik kapasiteten. Da kan vi tenke oss at vi står overfor et

kollektivt gode, med en pris lik null som klarerer markedet. Et kollektivt gode

kjennetegnes ved at en konsuments bruk av gode ikke går ut over andre konsumenters

bruk av samme gode. Dette kommer jeg tilbake til i pkt. 2.2.

2. Etterspørselen er større enn kapasiteten. Da kan man regulere tilgangen til godet ved å

innføre en positiv pris som klarerer markedet. I dette tilfellet kan markedet for

båndbredde karakteriseres som et marked for et privat gode, fordi vi har rivalisering i

konsumet av båndbredde. Dette kommer jeg tilbake til i pkt. 2.3 - 2.4.

Disse to tilfellene er vist i figur 4, som henholdsvis likevekt A og B. I det første tilfellet,

illustrert ved etterspørselskurven E1, er den samfunnsøkonomisk optimale prisen er lik

null, fordi ved denne prisen er tilbud lik etterspørsel. I det andre tilfellet har vi høy

etterspørsel, E2, og prisen som klarerer markedet er positiv. Da vil det være

samfunnnsøkonomisk optimalt å innføre en pris på båndbredden lik p 1 slik at vi får

likevekt i båndbreddemarkedet.

I denne teoridelen vil jeg først kort omtale tilfellet med kollektive goder (pkt. 2.2).

Teorien om kollektive goder kan det tenkes fanger opp situasjonen slik den i noen perioder

er på Internet. Deretter skal jeg bevege meg over på andre normative teorier, som ser

nærmere på hvordan man bør allokere kapasiteten (båndbredden) når etterspørselen er



større enn kapasiteten når prisen er lik null. Ved å innføre pris- eller

rasjoneringsmekansimer gir disse teoriene forslag til hvordan man skal allokere

båndbredden når den er en knapp ressurs. Til slutt, i pkt. 2.5, ser jeg nærmere på hva slags

kriterie som skal ligge til grunn for en utbygging av båndbredden i datanettverket.

Det er ikke så mange forfattere som har vært opptatt av prising og rasjonering av

kapasitet i datanettverk. Unntak er MacKie-Mason og Varian (1994a-f). Jeg vil også se

nærmere på noen andre arbeider på dette området (Bohn et. al. (1994),  Cocchi et. al.

(1991) og (1993) og Murphy et. al. (1994)).

Etter at jeg har gjennomgått de enkelte allokeringsmekanismene, vil jeg vurdere

effektiviteten til mekanismen og muligheten til å implementere denne. I vurderingen av

effektivitet har jeg sett bort fra alle eksternaliteter, bortsett fra den sosiale kostnaden som

oppstår ved forsinkelse. Jeg kommer kort tilbake til eksternaliteter under pkt. 2.6.

2.1 Tilbudet av datanettverk

I denne delen skal jeg kort beskrive hvilke kostnader som eksisterer i

båndbreddemarkedet. På denne måten søker jeg å belyse de mer eksplisitte teoriene rundt

allokering av båndbredde på en bedre måte.

Økonomisk teori foreskriver at priser skal tilsvare marginale kostnader i

samfunnsøkonomisk optimum. Når det gjelder Internet står vi overfor tre

kostnadselementer:

• Tilkobling.

• Investering i kapasiteten. (Kommer mer tilbake til dette i pkt. 2.5)

• Forsinkelse ved belastning.



På kort sikt er det bare kostnaden ved forsinkelse som er interessant. Når vi ser på

lengre sikt må vi ta hensyn til tilkoblings- og investeringskostnader. I utgangspunktet skal

tilkoblingen prises ut fra marginale kostnader.

Utbygging av kapasiteten krever informasjon om hvordan båndbredden i

datanettverket blir utnyttet. Dette kommer jeg tilbake til i pkt. 2.5. I likhet med annen

transport fluktuerer etterspørselen etter kapasiteten i datanettverk veldig over tid.

Når etterspørselen i datanettverket nærmer seg kapasitetsgrensen K (gitt at prisen er

lik null), dvs. utnytter nesten hele båndbredden, påløper det en sosial kostnad i form av

forsinkelse eller at pakker blir ikke kommer frem dit de skal. Denne kostnaden vil jeg kalle

marginal belastningskostnad. Om hvordan den marginale belastningskostnadskurven skal

se ut skriver MacKie-Mason et.al. (1994c) i fotnote 5 s. 10:

«The effects of network congestion are usually negligible until usage is very close

to capacity.»

Ut i fra denne beskrivelsen, og informasjon fra MacKie-Mason et.al. (1994b) har jeg

illustrert situasjonen med prising og forsinkelse i figur 5. Den marginale

belastningskostnadskurven vil jeg bruke i analysen i pkt. 2.3. Tilbudskurven stiger før den

når kapasitetskurven. Vi kan forenkle dette ved å se bort fra forsinkelsen, da vil

tilbudskurven være vannrett til K for deretter å bli loddrett.

2.2 Kollektive goder

I mange tilfeller har antagelig Internet ofte karakter av å være et kollektivt gode

(jmf. E1 i fig. 4). I dette legger jeg at en konsuments bruk av båndbredde, ikke går utover

andre konsumenters bruk av båndbredde. I slike tilfeller står vi overfor lavere etterspørsel



etter båndbredde enn K for enhver positiv pris. Vi kan tenke oss at nytten til en

representativ konsument er avhengig av antall pakker, xi, hun får sendt/mottatt:

(1) U = u(xi),   u’(xi) > 0

Jeg antar at nyttefunksjonen er konkav og deriverbar. Nytten er dermed stigende, men

avtagende. Konsumenten vil maksimere nytten, og tar ikke hensyn til noen

budsjettbetingelse fordi prisen er lik null. Da får vi:

(2) Max U x
x i

i

( )

Vi får førsteordensbetingelsen:

(3) u’(xi) = 0

Per definisjon er grensenytten større enn null, men avtagende grensenytte gir likhet

i grenseverdi når xi går mot uendelig. Konsumenten vil derfor sende pakker helt til grensen

av grensenytten av å sende en pakke til blir lik null, dvs. at xi er vilkårlig stor. Da virker

det merkelig at man ikke overskrider kapasitetsgrensen K. Vi kan tenke oss at dette ikke

skjer pga. andre skranker, slik som tidsbruk o.l.

Så lenge bruken av båndbredden er innenfor kapasitetsgrensen er denne

allokeringsmekanismen optimal. Implementeringen av denne løsningen er triviell, fordi

denne måten å allokere båndbredde på er dagens standard (FIFO) på Internet. Ifølge sitatet

fra MacKie-Mason i innledningen har økonomer lite å bidra med i denne situasjonen.

Ressursallokering blir først interessant når vi står overfor en knapp ressurs. Dette ser jeg

nærmere på i neste punkt.

2.3 Prising av belastede ressurser

I denne delen skal jeg se nærmere på en situasjon der etterspørselen i noen tilfeller

er større enn kapasiteten. Båndbredden blir da en knapp ressurs, og det oppstår forsinkelse



på grunn av belastningen. Denne situasjonen er spesielt omtalt i MacKie-Mason (1994a)

og i appendikset i MacKie-Mason (1994b). Før den formelle analysen innfører jeg to nye

variabler: D = den totale forsinkelsen brukeren opplever og Y = utnyttelsen av nettet

(definert under).

Jeg utvider nå nyttefunksjonen til å ta hensyn til forsinkelsen, og antar at den

representative konsument har nyttefunksjonen:

(4) U(xi, Y) = u(xi) - D(Y), U’1 > 0, U’2 < 0, D’ > 0

Forsinkelsen, D(Y) er en ekstern effekt, og avhenger av utnyttelsen av datanettverket, Y.

(5) Y X
K

≡  , Y  [0, 1]

der X xi
i

n

=
=
∑

1

er total bruk, og K = nettverkets kapasitet.

Dette impliserer at hvis X og K dobles, vil utnyttelsen av nettverket, Y, og forsinkelsen,

D(Y), være den samme. Vi ser bort fra at brukerens egne pakker forsinker hans egne

pakker. Dette kan vi gjøre fordi brukerens pakker opptar så liten andel av den totale

kapasiteten, brukeren blir da en prisfast kvantumstilpasser. Hvis prisen er lik null vil ikke

konsumenten ta hensyn til belastningen, og hun vil velge xi slik at førsteordensbetingelsen

er oppfylt:

(6) u xi'( ) = 0

Dette er den samme betingelsen som vi fikk i (3), og tolkningen er den samme. I denne

løsningen er xi ikke endelig bestemt, men er vilkårlig stor. Nå har vi en eksternalitet

representert ved D(Y), og da må vi se nærmere på samfunnets optimalisering av nytte, før

vi kan se om (5) også er samfunnsøkonomisk optimalt.



Jeg antar at velferdsfunksjonen er av utilitaristisk type16. Da vil effektiv bruk av

nettverket maksimere summen av alle konsumenters nytte for å finne samfunnsøkonomisk

optimal tilpasning17. Vi skriver:

(7) Maks U x Y u x nD Y
x i i

i

n

i

( , ) ( ) ( )= −∑ ∑
=1

Vi får førsteordensbetingelsen for samfunnsøkonomisk optimum:

(8) u x n
K

D Y u x n
K

D Yi i'( ) '( ) '( ) '( )− = ⇔ =0

Sammenlignet med (6), ser vi at konsumenten i samfunnsøkonomisk optimum nå vil

tilpasse seg slik at u’(xi) > 0, hvilket betyr at x må være endelig. Ut i fra det som er

samfunnsøkonomisk optimalt bør ikke konsumenten bruke så mye av kapasiteten som i

privatøkonomisk optimum (gitt ved (6)), fordi hun står overfor en sosial kostnad i form av

forsinkelse. Nå blir altså xi endelig bestemt, i motsetning til i (6).

En måte å oppnå effektivitet på når vi har en ekstern effekt er å prise

forsinkelseskostnaden (som er den eksterne effekten her). For å få internert den eksterne

effekten innfører vi en pris p per pakke som skal ta hensyn til den eksterne effekten. Så

maksimerer vi konsumentens nytte fratrukket kostnadene ved transport. Konsumenten står

da overfor maksimeringsproblemet (m.h.p xi):

(9) Maks u x D Y px
x i i

i

( ) ( )− −

I privatøkonomisk optimum får vi førsteordensbetingelsen:

(10) u x pi'( ) =

                                               
16 Også kalt «Benthamite welfare function».
17 Dette bryter mot Arrows umulighetsteorem (se f.eks. Varian (1990) s. 527), men jeg ser bort i fra dette
her.



Igjen setter vi Y xi/ = 0, fordi konsumenten ser bort fra forsinkelsen hun selv

skaper. Ved å sette sammenligne (8) og (10) ser vi at vi oppnår effektivitet når

belastningsprisen pr. pakke blir bestemt ved:

(11) p n
K

D Y= '( )

Prisen blir satt lik den marginale belastningskostnaden  som i’s pakker påfører andre

brukere. På denne måten skapes det likhet mellom privatøkonomisk og

samfunnsøkonomisk optimum.

2.3.1 «Smart Market»

Analysen ovenfor er grunnlaget MacKie-Mason og Varian har for å innføre et

såkalt «Smart Market» (se f.eks. MacKie-Mason et.al (1994c) s. 13). Gitt optimal pris p fra

(10) er det ikke uproblematisk å implementere denne mekanismen. For det første er det

vanskelig å beregne p i (10) kontinuerlig pga. variasjon i etterspørselen noe som er

nødvendig for å sikre effektivitet. For det andre krever et slikt «Smart Market» store

ressurser maskinmessig for å bli implementert. Jeg kommer nærmere inn på dette mot

slutten av 2.3.1.

«Smart Market» avslører samfunnsøkonomisk optimal pris ved hjelp av prisregelen

fra (10). Ved hjelp av en Vickrey auksjon (se Vickrey (1961)) allokeres båndbredden. En

Vickrey auksjon kjennetegnes ved at det for etterspørrerne er en dominant strategi å

fortelle sann betalingsvillighet. Grunnen til dette er at beløpet som avkreves av

konsumenten ikke avhenger av budet til konsumenten.

I et «Smart Market» har alle konsumenter plassert et bud på sine pakker. Ut i fra

antall pakker med tilhørende bud, og dermed belastningen på båndbredden, dannes den

samfunnsøkonomisk optimale prisen i (10) kontinuerlig. Ut i fra denne prisen som dannes



ved hjelp av en kontinuerlig Vickrey auksjon, vil alle pakker med bud høyere eller lik p får

slippe igjennom. På denne måten avslører Vickrey auksjonene etterspørselskurven.

Konsumentene blir ikke belastet den prisen de byr, men blir belastet for den laveste p som

får tilgang til datanettverket. På grunn av at etterspørselen svinger/varierer kontinuerlig har

ikke konsumentene informasjon om hva prisen er til enhver tid. Et slikt «Smart Market»

har flere fordeler:

• Denne mekanismen gjør at konsumentene oppgir sann betalingsvillighet, da

konsumentene ikke har incentiver til å oppgi usanne preferanser i sitt bud. Hvis de

oppgir høyere bud enn sin betalingsvillighet kan de risikere å betale dette budet. Hvis

de oppgir lavere kan de risikere å ikke få pakkene sine igjennom, selvom de har

betalingsvillighet som er høyere enn markedsklareringsprisen. Derfor er det en

dominant strategi å oppgi sann betalingsvillighet.

• De med høyest betalingsvillighet kommer igjennom først, i motsetning til i dag (FIFO-

prioritering).

Når vi innfører forsinkelse og pris på denne måten, vil konsumenten velge xi slik at

tilpasningen blir samfunnsøkonomisk optimal. Prisen er valgt slik at den måler

belastningskostnadene som i’s pakker påfører andre brukere. I et slikt «Smart Market» er

likevel effektiviteten avhengig av hvor ofte og hvor kostbart det er å finne prisen som

klarerer markedet. I virkelighetens verden fluktuerer belastningen kontinuerlig og

uregelmessig, og for at denne løsningen skal være effektiv må prisen oppdateres

kontinuerlig. Det er ikke gitt at dette er en enkel operasjon.

«Smart Market» er aldri blitt prøvd ut i praksis. En av grunnene til dette er

antakelig at kontinuerlig oppdatering av prisen i et slikt marked er vanskelig å

implementere. Dessuten er det vanskelig å bestemme om det er sender eller mottaker som

genererer belastningen, og dermed skal belastes økonomisk for trafikken. Dette kommer



jeg mer tilbake til under pkt. 3.0. For det tredje er det ikke mulig å implementere denne

løsningen med dagens protokoll (TCP/IP).

2.4 Forskjellige prioriteringsmekanismer av trafikken på Internet

I denne delen skal jeg se nærmere på tre forskjellige prioriteringsmekanismer. Alle

mekanismene er mindre kompliserte alternativer til MacKie-Mason og Varian sitt «Smart

Market».

Målet for alle prioriteringsmekanismene er å nærme seg samfunnsøkonomisk

optimum når vi allokerer båndbredde som en knapp ressurs. I begynnelsen ser jeg bare på

rasjonering, før jeg så innfører priser i tillegg slik at man kan bruke konsumentens

betalingsvillighet for å lette allokeringen. Mekanismene skal fungere i stedet for dagens

FIFO-mekanisme. Den første er forholdsvis enkel, og er en god illustrasjon på hvordan

trafikk kan prioriteres. I tillegg ser jeg på en teori som bygger på samme prinsipp, men er

klar til å implementeres i dagens TCP/IP. I pkt. 2.4.2 ser jeg nærmere på en simulering

utført av Cocchi et. al. (1991) og (1993), der både prioritering og prising er implementert.

2.4.1 Full tilgang til tjenester vs. redusert tilgang til tjenester18

Ideen går ut på at alle pakker deles inn i to kategorier med forskjellig prioritet. Den

første kategorien har lavest prioritet og gir bare tilgang til båndbredde når belastningen er

mindre eller lik kapasiteten K. Vi kaller disse pakkene for xG. Den andre kategorien har

høyest prioritet, og gir full tilgang til tjenestene i nettet uavhengig av belastning. Disse

pakkene kaller vi xF.

                                               
18 Dette blir kalt «Full Service vs. interuptable service.» i MacKie-Mason (1994b), s. 30.



I tilfellet med lav etterspørsel (kollektivt gode) vil både xG- og xF-pakker ha tilgang

til datanettverket. Når samlet etterspørselen er høy (privat gode), vil bare xF-pakker ha

tilgang til datanettverket. Dette vil redusere den sosiale kostnaden som forsinkelse skaper.

Denne allokeringsmekanismen er kun interessant i situasjoner med høy

etterspørsel. I dette tilfellet har vi altså ikke paretooptimalitet fordi kapasiteten er

overskredet, og vi får en sosial kostnad i form av forsinkelse. Rasjoneringen i x F- og xG-

pakker reduserer køen, og dermed forsinkelsen. På denne måten ville vi kommet nærmere

et samfunnsøkonomisk optimum.

Dette er en av de enkleste allokeringsmekanismene å implementere rent teknisk. En

av grunnene til at den ikke er implementert, er antakelig at effektivitetsegenskapene ikke

er gode. Vi får et allokeringstap ved at xF- og xG-pakker blir delt ut ved rasjonering. Hvem

skal bestemme hvem som skal ha hvilken kategori pakker? I universitetssammenheng ville

det kanskje være naturlig å gi ansatte xF-pakker og studenter xG-pakker, men dette vil ikke

nødvendigvis være optimalt. Dessuten vil dette være en lokal rasjoneringsmekanisme

egnet for ett universitet eller en lokal del av Internet. Dette kommer jeg nærmere tilbake til

i pkt. 4.0.

En utvidelse av disse prinsippene for prioritering finner vi i Bohn et. al. (1994).

Motivasjonen for Bohn et.al (1994) tar utgangspunkt i det samme som MacKie-Mason et.

al. (1994b):

«Presently there is no incentive to limit the use of bandwith, and the apetite for

bandwith is growing far faster than the internet can support.» (S. 2).

Deretter setter de opp fire strategier for mulig handling: 1. Ikke gjøre noe. 2. Prising på

bruk. 3. Håpe båndbredden øker. 4. Foreløpig løsning som er lett å implementere.

Bohn et. al. (1994) tar utgangspunkt i strategi fire. Med dette utgangspunktet

foreslår de en allokeringsmekanisme som har som mål å øke effektiviteten, bli sosialt



akseptert, være rettferdig og lett å implementere. Ved å dele inn i flere service-nivåer får vi

en allokeringsmekanisme som ligner litt på den som er omtalt ovenfor. Det spesielle med

denne allokeringsmekanismen er at den tar eksplisitt utgangspunkt i et felt i IP-headeren

som kalles «Precedence field» (heretter PF). Dette feltet er på tre bit. Ved binær

behandling får vi da åtte prioriteringsnivåer19.

Løsningen Bohn et. al. (1994) foreslår bygger på tre elementer:

• Køen pakkene ordnes i tar utgangspunkt i PF, og ikke FIFO slik som i dag.

• Brukerne, og deres applikasjoner, velger frivillig forskjellige PF-verdier på utgående

trafikk. Dette gjøres i henhold til visse kriterier, f.eks. kvoter eller standardverdier i

programmene. Brukernes incentiver er en bestemt kvote, og hensynet til at alle

kommer bedre ut ved å velge hensiktsmessig prioritering for forskjellige programmer.

• Nettverkstilbyderne overvåker trafikken, og bruker en kvote for at ikke alle brukere

skal sette høy PF-verdi. Her risikerer man at det oppstår et allokeringstap.

Ved simulering har Bohn et. al. (1994) sannsynliggjort at denne mekanismen vil

føre til mer effektiv håndtering av trafikk i datanettverk. De største problemene ved denne

mekanismen er at heller ikke denne tar hensyn til reversert trafikk. Ved at andre maskiner

etterspør store FTP-sesjoner kan de bruke opp kvotene. Dessuten er det mulig å

diskriminere konkurrenters pakker i såkalte NAPs (Network Access Points).

Det beste ved denne mekanismen er at den er svært enkel å implementere, fordi PF

allerede finnes i dagens IP-header og det dermed ikke er nødvendig å vente på en ny

protokoll. Dessuten er denne prioriteringsmekanismen mer differensiert enn mekansimen i

begynnelsen av pkt. 2.4.1. Dette gjør at effektiviteten øker.

                                               
19 I det binære tallsystemet blir dette: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 og 111.



2.4.2 Konstant pris sammenlignet med prioritetspris.20

Bakgrunnen for Cocchi et. al. (1991) er mye den samme som Bohn et. al. (1994) og

MacKie-Mason et. al. (1994b). De prøver å argumentere for at en annen køordning enn

dagens FIFO vil føre til mer effektiv utnyttelse av båndbredden i datanettverk.

For å se nærmere på incentiver i en prioriteringsmekanisme sammenligner de to

forskjellige prismekanismer ved hjelp av en simulering der konsumenten betaler en:

1. konstant pris pr. byte.

2. gradert pris for forskjellige prioritetsklasser av tjenester.

Begge prissystemene i simuleringen skal gi den eksogene inntekten D, som er satt lik

$100. Målet med simuleringen er så å sammenligne prisene i de to systemene.

I det første tilfellet innføres det en fast pris pr. byte. Den konstante prisen pr. byte

kaller vi pkonst. I det andre tilfellet blir det mer avansert, og det er disse to tilfellene  Bohn

et. al. (1994) skal sammenligne. Hensikten med å dele inn i forskjellige prioritetsklasser

forklarer de på denne måten:

«The purpose of multiple service classes is to degrade performance for those

applications that are least sensitive in order to improve performance for those that

are moste sensitive to it.» (S. 2).

For å velge prioriteringsklasse blir det innført priser for at aktørene skal ta rasjonelle valg.

Cocchi et. al. (1991) innfører en modell med to prioritetsnivåer. Det første nivået gir

beskjed om pakken skal prioriteres eller ikke, mens det andre nivået gir informasjon om

pakken kan droppes eller ikke. Med symboler kan prisen på en pakke som blir prioritert

men kan droppes bli lik p10. En pakke med p01 vil ikke bli prioritert, og den kan ikke

                                               
20 Denne delen tar utgangspunkt i Cocchi et. al. (1991) og (1993)



droppes. Denne prioriteringsmekanismen kommer altså i stedet for dagens FIFO. I tillegg

til prioritetsnivåene deler de inn i fire forskjellige serviceklasser.

Vi får fire forskjellige prioriteringspriser: p00, p10, p01, p11. Konsumenten belastes

minst når ingen av prioriteringsnivåene er slått på, og mest når begge er slått på. Vi har

sammenhengen:

p00 < p01 = p10 < p1,1

Hver pakke tilordens en basispris, pprio, som relaterer seg til prioriteringsprisene ved:

• p0,0 = pprio

• p0,1, p1,0 = 2pprio

• p1,1 = 3pprio

Dessuten innføres et edogent mål for ytelsen til programmet V. Ut i fra V  får vi et

ytelsesmål for hvert program: Email, FTP, Telnet og Voice. Ytelsen er avhengig av hva

slags prioritetspris man er villig til å betale for å kjøre programmet i datanettverket. Høy

pris gir høy ytelse på programmet.

I den første prismekanismen, pkonst, kan ikke konsumenten påvirke kostnaden C, og

hun sender alle pakkene med begge prioritetsnivåer på (både prioritet og ikke tillatt å

droppe pakken). I den andre prismekanismen kan konsumenten styre C ved å tilordne

forskjellige programmer, forskjellig prioritet. I simuleringen til Cocchi et. al. (1991) har

man valgt disse prioriteringsnivåene for programmene:

• p0,0 = Email

• p1,1 = Telnet

• p1,0 = Voice

• p0,1 = FTP



Så simulerer de modellen med begge prismekanismene med to forskjellige

konfigurasjoner21 på datanettverket. På denne måten får de to forskjellige resultater med

prioritering mellom forskjellige antall programtyper. I begge tilfellene kan man

sammenligne med simulering av en fast pris per byte. For at begge systemene skal

generere den gitte inntekten D, fikk de disse resultatene:

Den konstante pr. byte prisen man trengte for å innbringe D var henholdsvis:

pkonst = $2,43x10-7 og pprio = $1,28x10-7 i konfigurasjon 1, og pkonst = $3,05x10-7 og

pprio = $1,75x10-7 i konfigurasjon 2. Vi ser at i begge konfigurasjonene er prisen p 0,0 for

den billigste prioritetsklassen omtrent halvparten av den konstante prisen pr. byte. For

prisene p1,0 og p0,1 for prioritetsklassen i midten får vi omtrent det samme resultatet som

den konstante prisen pr. byte. Bare den høyeste prioritetsklassen, p 1,1, er signifikant høyere

enn den faste prisen pr. byte.

Ytelselsmessig (V), var det bare Email som kom dårligere ut med prioritetsprising.

Til dette resultatet sier Cocchi et. al (1991) at det demonstrerer deres sentrale poeng: at

monetære incentiver kan bli brukt for å påvirke konsumentene til å velge det mest

hensiktsfulle prioriteringsklassen og på denne måten øke nytten til alle brukerne.

Denne prioriteringsmekanismen er mer effektiv enn den første

prioriteringsmekanismen jeg drøftet under pkt. 2.4.1. Hvordan den står i forhold til

prioritering i PF er usikkert. PF prioriterings-mekanismen kan innføres med dagens

TCP/IP, men det er ikke sikkert det er mulig med denne prioriteringsmekanismen. Derfor

er den ikke prøvd ut i praksis, og akkurat som med «Smart Market»-teorien er det usikkert

hvordan den vil virke. Prinsipielt er mekanismene i 2.4.1 og 2.4.2 veldig like. Alle tar

                                               
21 I den første konfigurasjonen var programmene fordelt slik: 2 Voice, 4 FTP, 5 Email og 2 Telnet. I den
andre konfigurasjonen var de fordelt på denne måten: 2 Voice, 3 FTP, 5 Email og 4 Telnet.



utgangspunkt i rasjonering, og i 2.4.2 simuleres det i detalj hvordan man kan

implementere mekanismen ved å bruke priser.

I Murphy et. al. (1994) går man igjennom en simulering av prising i ATM-nettverk.

Simuleringen er veldig lik simuleringen i pkt. 2.4.3. Forskjellige programmer blir priset

forskjellig etter hva de krever av båndbredde og kvalitet i datanettverket. På denne måten

øker effektiviteten akkurat som hos Cocchi et. al. (1991).

2.5 Optimal utbygging av nettet.

Jeg skal nå se formelt på kriteriet for optimal kapasitetsutvidelse. Denne teorien

gjelder på lang sikt, og forutsetningen om gitt K blir dermed opphevet. Teorien er hentet

fra MacKie-Mason (1994b). Anta nå at det koster c(K) for kapasiteten K, og at vi nå har en

historisk gitt kapasitet, K. Skal kapasiteten bygges ut?

Velferdsproblemet er gitt ved summen av alle nyttefunksjonene minus den samlede

forsinkelseskostnaden og kostnaden ved å bygge ut kapasiteten med K:

(12) W K Maks u x nD Y c K
K i

i

n

( ) ( ) ( ) ( )= − −
=

∑
1

Siden xi allerede er valgt i (10), gir omhyllingsteoremet:

(13) W K nD Y X
K

c K'( ) '( ) '( )= − =2 0

Substituerer vi fra prisregelen i (10) får vi:

(14) W K p X
K

c K'( ) '( )= − = 0

Anta at den marginale kostnaden av kapasitetsutvidelse er konstant, cK = c’(K). Da ser vi

at W’(K) er positiv hvis og bare hvis vi får oppfylt betingelsen:

(15) pX - cKK > 0



Det betyr: Kapasiteten skal utvides når inntektene fra belastningsavgiften overgår

kostnaden av å øke kapasiteten. I figur 6 er dette vist ved etterspørselen er gitt ved E 3.

Belastingsavgiften i figuren er gitt ved p2K, og (15) er oppfylt. Ny likevekt etableres i K ny.

Dette resultatet kommer fra en partiell analyse, og tar ikke hensyn til at

etterspørselen varierer voldsomt over tid. Derfor er det på ingen måte sikkert at man skal

utvide båndbredden med en gang (15) er oppfylt når etterspørselen faller tilbake til f.eks.

E1 rett etter. For å vurdere om båndbredden skal bygges ut trenger vi informasjon om

belastningen over tid. Dessuten er det viktig at denne informasjonen blir splittet opp slik at

en spesiell dag ikke leder til feil resultat. For å få til dette kunne man bruke følgende

formel:

(16) W K
t

T

'( ) >
=
∑ 0

0

Hvis summen i (16) er positiv over en viss tid, bør båndbredden økes. Det kan være viktig

å se på alle i verdiene i perioden, for på denne måten unngå at ekstreme verdier gjør at

(16) akkurat blir positiv eller negativ.

I mange tilfeller vil det kanskje ikke være særlig interessant å måle summen i (16)

hele døgnet. I stedet kan man måle belastningen kun i arbeidstiden. Dette kan man gjøre

ved å endre tellevariablene i (16). Ved å sette t = 08 til 16, får man et uttrykk for

gjennomsnittlig belastning i arbeidstiden.

2.6 Litt nytte- og kostnadsanalyse

I denne delen vil jeg komme med noen betraktninger om nytte knyttet til begrepet

båndbredde. Nytten kommer til uttrykk ved konsumentenes betalingsvillighet. For å måle

nytten av et gode tar man derfor ofte utgangspunkt i markedsprisen. Det er velkjent fra



økonomisk teori at markedsprisen ikke tar hensyn til eksterne effekter, og

samfunnsøkonomisk optimum ikke blir realisert. Derfor vil jeg nå drøfte problemet rundt

eksterne effekter, før jeg vil se nærmere på hvilke problemer som oppstår ved ufullstendig

informasjon.

2.6.1 Eksterne effekter

I del to så jeg nærmere på en negativ ekstern effekt. Effekten tok form av

forsinkelse ved for stor belastning av båndbredden. Da så vi at det samfunnsøkonomisk

optimale ikke var i samsvar med den private likevekten.

Det finnes også positive eksterne effekter i båndbreddemarkedet. Internet har vært i

enorm vekst de siste årene (se pkt. 1.0). Dette fører til at det nå er mulig å nå mange flere

konsumenter via Internet enn det var mulig tidligere. Det gjør at nytten, og dermed

betalingsvilligheten, for å være tilkoblet Internet med stiger. Katz et. al. (1994) uttrykker

det på denne måten:

«Because the value of membership to one user is positively affected when another

user joins and enlarges the network, such markets ar said to exhibit ‘network

effects’, or ‘network externalities’.» (S 94.)

Generelt vet vi at denne positive eksterne effekten gjør at konkurranselikevekten ikke er

optimal. I den samfunnsøkonomiske likevekten vil nettverket være større enn i den

privatøkonomiske løsningen. Hvordan skal man få internalisert denne effekten? I

motsetning til den negative eksternaliteten i del to, er denne eksternaliteten enda

vanskeligere å internalisere. Verdien av denne eksterne effekten vil variere med

språkkunnskaper og interesser, og ikke bare verdsetting av tiden en forsinkelse skaper.

Noen mener at betydningen av slike positive eksternaliteter fra nettverk er trukket

alt for langt. Dette gjelder spesielt effekter som markedet selv skaper, slik som at prisen



går ned når etterspørselen øker. Dette er pekuniære effekter, og ikke eksterne effekter. Mer

om denne problemstilingen finnes i Liebowitz et. al. (1994).

Kompabilitet er en annen effekt som kan karakteriseres som ekstern. Når verdien

øker av at to eller flere produkter brukes sammen, er kompatible, får vi en positiv ekstern

effekt. Båndbredden i seg selv har ikke så høy verdi, men sammen med programmer og

protokollen TCP/IP stiger verdien.

2.6.2 Informasjon

For å avdekke konsumentenes etterspørsel er vi avhengig av informasjon. Denne

informasjonen kan være vanskelig å avgrense, og kostbar å tilegne seg. Hva bestemmer

egentlig konsumentenes etterspørsel etter båndbredde? Dessuten er informasjonen til

konsumentene er ofte mangelfull. I tillegg har vi at båndbredden har liten verdi isolert sett,

men generer verdi når den blir kombinert med programmer og protokollen TCP/IP. Dette

gjør det vanskelig å estimere nytten (og etterspørselen) etter bare båndbredde isolert fra

programvaren som transporteres. Nytten av båndbredden er sterkt avhengig av hva slags

nytte konsumenten har av programmene som utnytter båndbredden.

På mailinglisten telecomreg@relay.adp.wisc.edu har man debattert litt rundt

problemene ved å estimere etterspørsel etter Internet. I en melding skriver Jeffrey K.

MacKie-Mason22 følgende:

«... Usually in a demand study we assume that the «product» is unchanging. ...

Here, the product is changing, quite dramatically, over time. ... So the definition of

the «product» being demanded is a moving target, and characterizing it effectively

over time (...) is going to be very difficult until it settles down. ... over time you have

a service that is increasing in value at an extraordinary rate (due to innovations

                                               
22 Svar til David Crawford 20. januar 1995



and the growing network externalities) and costs of access that are rapidly

decreasing, ...»

Ut i fra dette er det svært vanskelig å estimere en etterspørselsfunksjon etter Internet. Både

informasjon til konsumentene, og produktet en skal estimere etterspørselen til, er i stadig

forandring.

I tillegg til dette har vi forventninger som baseres på ufullstendig informasjon.

Etterspørselen på tidspunkt t er avhengig av hva slags forventninger konsumentene har til

antall brukere og til tjenestene i tidspunkt t+1. På denne måten kompliseres nytte- og

kostnadsanalysen ytterligere.



3.0 Empiri

I denne delen av oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan man allokerer

båndbredde i datanettverk i virkeligheten. Når det gjelder prising av bruken av

datanettverk (målt i overførte MB), er det bare to steder som har erfaring med dette. Det er

Chile og New Zealand. Disse landene var først ute med slik prising, og har høstet svært

forskjellige resultater. Grunnen til dette kommer jeg nærmere inn på i pkt. 4.1 og 4.2.

I pkt. 4.3 ser jeg nærmere på noen utvalgte nettleverandører i Norge. Ingen av disse

har innført trafikkpris pr. MB, men priser tilknytningen til datanettverket på forskjellig

måte.

3.1 Chile23

Chile var det første landet i Latin-Amerika som ble tilknyttet In ternet. Dette

skjedde i 1992, da det ble åpnet to 56kbps linjer til Internet via USA. I 1993 var det

tilsammen 844 tjenere i Chile, og landet er langt fremme i Internet-sammenheng. Likevel

har landet hatt store problemer med innføringen av Internet.

I løpet av 1991 ble selskapet REUNA startet, og det ble finansiert av den chilenske

stat. Staten finansierte oppstartskostnadene, mens brukerne selv skulle dekke

brukskostnadene. I disse kostnadene lå blant annet den internasjonale linjen, som kostet

7000 $ i måneden. Aktørene i REUNA ble ikke enige om hvordan kostnadene skulle

deles. Derfor forlot en gruppe universiteter REUNA, og dannet et konsortium som de kalte

«Internet Chile». Denne gruppen, som skiftet navn til Unired, satte opp sin egen

internasjonale linje. Dette er grunnen til at Chile har to linjer ut til Internet.

                                               
23 Bakgrunnsinformasjon for dette punktet er hentet fra Piquer et.al. (1993).



Så starter problemene, fordi de internasjonale linjene blir priset forskjellig. REUNA

priser bruk (målt i volum) av den internasjonale linjen. Prisen er lik for alle. Innenlandsk

trafikk blir fordelt mellom institusjonene som er tilknyttet, ut i fra størrelsen på

institusjonenes budsjett. Unired velger en annen taktikk. I stedet for bare å bestå av

universiteter, henter de også inn kunder fra næringslivet. Hos Unired er det bare

næringslivet som betaler for bruk (målt i volum) av den internasjonale linjen. Ikke-

kommersiell- og akademisk bruk belastes med en fast avgift. Denne strukturen fører til at

de to nasjonale selskapene ikke er tilknyttet hverandre, og at all trafikk mellom dem må gå

via en tredjepart. Det er to grunner til dette:

• For det første ville akademiske og ikke-kommersielle brukerne av REUNA

begynne å bruke den internasjonale linjen til Unired hvis det hadde vært mulig.

Dette vil skjedd fordi her er kostnadene lavest. På denne måten vil presset på

båndbredden hos Unired økt.

• For det andre vil en slik utvikling undergrave finansieringen av REUNAs

internasjonale linje. Hvis det blir åpnet for trafikk mellom REUNA og Unired

vil det bare være lønnsomt å bruke Unireds internasjonale linje.

På denne måten har Chile fått problemer med å kommunisere innad i landet.

Følgende eksempel illustrerer situasjonen godt: Telnet-sesjoner mellom to nabobygninger

som er tilknyttet hver sin nettleverandør i Santiago må gå via USA, og det blir store

forsinkelser.

For å unngå at denne situasjonen oppstår i andre land, avslutter Piquer et.al. (1993)

med følgende anbefaling:

«Variable fees, even congestion-based, can only be applied by a monopoly or on a

global agreement basis. In a globally interconnected Internet, this is simply



impossible, and we believe that flat rates are the only way to bill users all around

the world.» (s. 8)

3.2 New Zealand24

I motsetning til Chile har New Zealand hatt bedre erfaringer med prising pr. MB av

internasjonale oppkoblinger.

Koblingen til Internet fra New Zealand blir kalt for NZGate. NZGate startet i april

1989 med en 9600 bps forbindelse til Hawaii. Oppstartingskostnadene ble delt mellom

NASA og seks universiteter. Kort etter gikk man inn for å dekke kostnadene ved å ta

betaling for bruk (volume charging). Ved å måle bruken ville brukerne bli stilt overfor en

kostnaden av bruken, og effektiviteten ville øke. Skalaen det prises etter har store steg, og

prisen pr. MB avtar ettersom volumet øker. Derfor har systemet stor grad av

forutsigbarhet.

For å måle bruken av Internet har «the Internet Accounting project» utviklet et eget

program: NeTraMet25. NeTraMet gjør det mulig å vise trafikken mellom tjenerne, delt inn

i mange forskjellige typer av trafikk. I begynnelsen ble det bare skilt mellom to

trafikktyper: lokal (innenlands) og global.

Ved å prise bruken har New Zealand klart å øke båndbredden på forbindelsen

kontinuerlig. En fast del av inntektene fra bruksavgiften er blitt brukt til å utvide

båndbredden. Fra en forbindelse på 9600 bps i mars 1990, har de i juli 1994 en forbindelse

på 512 kbps. Grunnen til veksten har hovedsaklig vært en økning i antall brukere, men det

er også mer spesifikke grunner:

                                               
24 Bakgrunnsinformasjon for dette punktet er hentet fra Brownlee (1994).
25 Programmet er Public Domain, og kan hentes fra ftp.auckland.ac.nz i directoriet pub/iawg/NeTraMet.



• I 1991 ble Kawaihiko datanettverket startet. Dette binder sammen alle de syv

universitetene på New Zealand.

• I 1992 oppretter Tuia datanettverket (det nasjonale nettverket) forbindelse med

private nett på New Zealand.

• I juli 1992 deles to store datannettverk inn i 11 mindre.

Ut i fra denne utviklingen skriver Brownlee (1994):

«The steady growth in transport volumes demonstrates the success of the service,

and of its charging scheme. This is in stark contrast with the Chilean experience of

charging.»

Hovedforskjellen mellom Chile og New Zealand ligger i antall internasjonale linjer

og samordning innad i landet. Et samarbeid er viktig for å sikre fri flyt av trafikk

innenlands mellom de forskjellige operatørene.

Ved at New Zealand bare har en linje til Internet, blir det også lettere å samordne

denne forbindelsen. Likevel er det ikke sikkert New Zealand har valgt en mer effektiv

strategi. Land med flere forbindelser har også klart å utvide båndbredden. Dessuten har

prising av bruk sine ulemper. Det er blant annet vanskelig å vite hvem som skal betale for

trafikken. På alle FTP-tjenere i New Zealand er det en advarsel om at de betaler for det

andre henter. På denne måten oppstår et effektivitetstap.

3.3 Leverandører av Internet-tilknytning

I denne delen av oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan norske leverandører av

Internet-tilknytning priser tjenesten sin26. Jeg har valgt å bare se på en oppringt SLIP

                                               
26 Det finnes en oversikt over norske kommersielle leverandører av Internettjenester. Oversikten er gitt ut av
UNINETT A/S. Se UNINETT A/S (1995) i litteraturlisten.



forbindelse, da det bare er her at bruksprisen er differensiert. På faste forbindelser er det

bare en tilkoblingsavgift, og disse er ikke så interessante ut i fra belastningsprising. Ved

fast tilkoblingsavgift tar man ikke hensyn til belastningen.

Alle de norske leverandørene av Internet-tilknytning priser en SLIP-forbindelse

med en kombinasjon av tidspunktet oppringningen finner sted, og en fast avgift. Den faste

avgiften er høyere jo lavere bruksavgiften er.

Jeg har valgt å se nærmere på to leverandører som begge holder til i Oslo: Oslonett

og Powertech.

3.3.1 Oslonett

Oslonett A/S tilbyr ikke bare tilgang til Internet, men også konsulenttjenester og

driftsstøtte innenfor UNIX o.l. Selskapet eies og drives av personer som har sitt

utgangspunkt i Norsk Regnesentral, Institutt for Informatikk og Universitetets sentrale

EDB-tjeneste.

Oslonett kan pr. april 1995 tilby 64 kbps båndbredde til utlandet og 10 Mbps

innenlands. På samme tidspunkt har Oslonett 69 modemer som kan brukes til SLIP

forbindelse. Prisene Oslonett tilbyr for SLIP-forbindelse til Internet er gjengitt i tabell 2.

Der går det frem at en kan velge tre forskjellige prismessige tilknytninger:

• Aksess Start.

• Aksess Privat.

• Aksess Proff.

Aksess start har den laveste faste avgiften med 550 kroner i året, men her er det

brukskostnader mellom 08.00 og 01.00. Aksess Proff koster 4800 kroner i året, men da er

det gratis å bruke Internet hele døgnet. Aksess Privat er en mellomting av de to andre

alternativene.



Det er altså liten sammenheng mellom reell bruk av ressursene hos Oslonett, og

den prisen man betaler. Prisene er basert på at belastningen er størst om dagen, mindre om

kvelden, og liten om natten. Dessverre har det ikke vært mulig å skaffe statistisk belegg for

dette27. Man kan derfor ikke si at Oslonett allokerer båndbredden hos seg ved å direkte

prise belastningen.

Når det gjelder prioritering mellom tjenester er dette innført hos Oslonett. Telnet

blir prioritert foran for eksempel FTP.

3.3.2 Powertech

Powertech kan pr. april 1995 tilby en kapasitet på 128 kbps, og har 40 modemer for

SLIP-forbindelse. Prisene fra Powertech er gjengitt i detalj i tabell 2. I likhet med Oslonett

deler også Powertech inn i tre forskjellige priskategorier for SLIP-forbindelse til Internet:

• Småbruker.

• Storbruker.

• Proff.

Småbruker-abonnementet koster 475 kroner i året. Da har man tre gratis brukstimer

i uken, i tillegg til fri tilgang mellom 02.00 og 08.00. Proff-abonnementet koster 2000

kroner i året, men da kan man til gjengjeld bruke Internet gratis hele døgnet. Storbruker-

abonnementet er en mellomting av de to yttertilfellene.

Derfor kan man si at heller ikke Powertech priser etter reell bruk av systemet.

Prisingen er mer basert på allokering av knappe modemressurser, enn knapp båndbredde.

Det eneste økonomiske begrunnelsen for prisene jeg fikk oppgitt var at prisene var

«kundevennlige».

                                               
27 Oslonett lager ikke statistikk over dette selv. Likevel kunne de godt lage statistikk kun til meg, men da til
den nette sum av 600 kroner timen...



Også hos Powertech foretas det en prioritering mellom forskjellige tjenester. I

likhet med Oslonett blir Telnet-sesjoner gitt prioritet foran alle andre tjenester.



4.0 Universitetet i Oslo (UiO)

Ut i fra teoriene i del 2.0 vil jeg i denne delen prøve å si noe om effektiviteten til

forskjellige allokeringsmekanismer som kan være aktuelle ved UiO. I figur 7 har jeg

illustrert skjematisk bruken av nettverksressurser ved UiO. Belastningen av båndbredden

ved UiO skapes fra fire forskjellige kilder:

1. PC-stuer.

2. Ansattes PCer.

3. Oppringt samband (SLIP-forbindelse)

4. Inngående trafikk.

Den første kilden, PC-stuene, kan igjen deles i to grupper. De stuene som er

tilgjenglig for alle studenter, og de som bare er tilgjenglige for hovedfags- og

emedsstudiestudenter. Den andre gruppe, ansattes PCer, kan også deles i to grupper:

Vitenskaplig ansatte og administrativt ansatte. Oppringt samband belaster i dag

båndbredden svært lite, da det bare er satt opp ti modemer til dette bruk. Den siste kilden,

inngående trafikk, har UiO liten mulighet til å påvirke.

Jeg vil ta utgangspunkt i de tre første kildene til belastning, og gjøre rede for hvilke

allokeringsmekanismer som kunne være hensiktsmessige ved hver enkelt kilde.

4.1 PC-stuer

Det er i dag full tilgang til Internet fra alle PC-stuer på Blindern. Bruk av

elektronisk post krever svært lite båndbredde (ca. 16%). Ut fra utnyttelse av båndbredde er

det derfor ingen grunn til å redusere studentenes tilgang til E-post. Derimot er det også

mulig å bruke WWW og FTP fra alle maskinene, og dette skaper mye større belastning. Ut



fra teoriene under pkt. 2.0 vil følgende mekansimer være enkle å implementere for å

allokere båndbredden på en bedre måte:

4.1.1 Prioritering

Båndbreddekrevende tjenester (som WWW og FTP) kan gis lav prioritet relativt i

forhold til annen trafikk ved UiO. Her er det også mulig å differensiere mellom de vanlige

PC-stuene og PC-stuer forbeholdt studenter på hovedfagsnivå. På denne måten vil de

sosiale kostnadene i form av forsinkelse øke, og trafikken gå ned.

4.1.2 Rasjonering

Ved at ikke alle PCer på PC-stuene inneholder programvare for

båndbreddekrevende tjenester, kan presset på båndbredden reduseres. Dette er sløsing med

ressurser da alle PCer i utgangspunktet er koblet i nettverket. Dessuten er en forholdsvis

enkel operasjon å gjøre tjenestene tilgjenglig ved å installere dem på egen hånd.

UiO har også rasjonering gjennom antallet datamaskiner. Det er ikke en datamaskin

til hver bruker, og på den måten reduseres også trafikken.

4.2 Ansattes PCer

Alle ansatte ved UiO har pr. i dag også tilgang til Internet. I en situasjon med

rasjonert båndbredde vil det være naturlig at ansatte får relativt høy prioritet på sin trafikk.

Dette gjelder spesielt de vitenskaplig ansatte.

4.3 Oppringt samband

Denne tjenesten er enkel å allokere, da det bare er et gitt antall modemer. I

nærmeste fremtid vil antakelig antall modemer øke drastisk. Hvis dette skulle føre til at



båndbredden blir rasjonert, kan man enten redusere antall modemer eller rasjonere hvem

som skal ha tilgang til tjenesten. I praksis kan dette gjennomføres ved at brukeren må stå i

en spesiell database for å få tilgang via oppringt samband.

4.4 Oppsummering

I denne praktiske delen har jeg ikke gått nærmere inn på betaling som aktuelt

virkemiddel. Hovedårsaken til dette er vanskeligheter ved å implementere en slik

betalingsordning. Dessuten er det i dag gratis adgang til bruk av PC-stuer hvis man har

betalt semesteravgift for studenter. Derfor ville antakelig en betalingsordning for bruk av

Internet blir møtt med stor motstand både fra ansatte og studenter, men dette er irrelevant

for den økonomiske effektiviteten.

Selve kostnadene til nettverket ville antakelig vært tilstede uansett, på grunn av

distribusjon av programvare. I dag distribueres mye av programvaren på PC-stuene via

servere i et lokalt nettverk. Bare nettverket ut fra Blindern er den reelle kostnaden av

Internet for UiO. Denne delen er ikke verdsatt, men mange viteskaplig ansatte er helt

avhengig av tilgang til Internet i sitt daglige arbeid. Derfor er det sannynlig at UiO ville

vært tilknyttet Internet uansett om studenter hadde hatt tilgang eller ikke.



5.0 Avslutning

Noen ganger er båndbredden på Internet en knapp ressurs. Da er det behov for

teorier for allokering av båndbredden. I første del av denne hovedoppgaven har jeg gitt en

kort oversikt over hva Internet er, dets historie, omfang og hvilke tjenester som er

tilgjenglig.

I den andre delen av oppgaven har jeg gått igjennom flere forskjellige teorier for

allokering av båndbredde i datanettverk. Spesielt har jeg tatt utgangspunkt i arbeidet

Mackie-Mason et. al. (1994a-f) har lagt ned på dette feltet. Deres forslag til løsning av

allokeringsproblemet er et såkalt «Smart Market», som har mange effektivitetsfordeler.

Problemet med dette forslaget er at det kan være vanskelig å implementere i praksis. I

tillegg til dette forslaget har jeg gått igjennom flere forslag til hvordan man kan prioritere

trafikken. Disse er ikke like økonomisk effektive, men er lettere å implementere i praksis.

Ut i fra de teoriene for allokering jeg har sett på kan det virke som om den økonomiske

effektiviteten avtar ettersom det blir lettere å implementere allokeringsmekanismen.

Likevel er det altfor tidlig å trekke denne konklusjonen, da veldig få av

allokeringsmekanismene har vært prøvd ut i praksis. Det foregår for tiden ett intenst

internasjonalt arbeid for å finne nye allokeringsmekanismer for trafikken på Internet. I

løpet av 1995 har kongressen vedtatt at man skal prise høyhastighetsnettet i USA på (1

Gbps).

I slutten av denne delen gjennomgikk jeg hvilke kriterie som fra et økonomisk

synspunkt skal ligge til grunn for investering i utvidet kapasitet. Her gikk jeg formelt

igjennom en partiell analyse, og drøftet problemer knyttet til å gjøre denne dynamisk på

grunn av svært fluktuerende etterspørsel. Deretter foreslo jeg en beslutningsregel som tar

utgangspunkt i den partielle analysen, men virker over tid.



Helt til slutt i den teoretiske delen så jeg nærmere på noen aspekter ved nytte- og

kostnadsanalyse. Her drøftet jeg problemer ved å måle nytte av Internettjenester og

estimering av etterspørselsfunksjon for de samme tjenestene. Her la jeg spesiell vekt på

eksterne effekter og ufullkommen informasjon.

Tredje delen av oppgaven innholder empiriske data. I de to første delene

oppsummerte jeg erfaringene til Chile og New Zealand. Begge disse landene har

implementert brukerprising av datanettverk. New Zealand har gjort dette med stor suksess,

mens Chile har fått store innenlandske problemer. Hovedgrunnen til dette er at

brukerprising er avhengig av en bestemt struktur på tilbudssiden. Til slutt i denne delen så

jeg nærmere på hvordan to norske nettleverandører priser sine tjenester.

I den fjerde delen så jeg nærmere på hva slags implikasjoner teoriene i denne

oppgaven kan ha for allokering av båndbredde ved Universitetet i Oslo. Universitetet har

pr. april 1995 en relativt god tilgang til båndbredde. Likevel har jeg prøvd å komme med

forslag på hvilke mekanismer som kan være aktuelle hvis denne situasjonen skulle endre

seg.

Internet er et felt i enorm forandring, og det er mange områder økonomer burde

undersøke nærmere. Dette gjelder spesielt nytte og betalingsvilligheten for tjenester i

datanettverk. Hva er nytten av Internet for UiO? Hva slags effektivitetsgevinster kan

høstes ved å innføre datanettverk i bedrifter og organisasjoner?

Hvordan skal man prise informasjonen på Internet, og innføre effektiv

betalingsformidling? Problemstillingene rundt kommunikasjon og ny teknologi er mange,

og dette forskningsområdet er med god grunn i enorm vekst. I Norge har det stort sett vært

ingeniører som har våget seg inn på dette området. Antakelig er det bare et tidsspørsmål

før også norske økonomer kommer etter. Jeg håper at denne hovedoppgaven kan bidra til

det.





Appendix A: Figurer

Figur 1: Internets vekst (1969 til januar 1995)

Internet er for tiden inne i en periode med enorm vekst. Jeg har brukt tall hentet fra

Hobbes (1995). Det hersker en viss usikkerhet rundt tallene, da antall tjenere tilknyttet

Internet endres med stor fart. Likevel skulle trenden vise et representativt bilde på

utviklingen. Fra 1969 til november 1986 økte antall tjenere tilknyttet Internet fra 4 til i

overkant av 5.000. Veksten fra november 1986 og frem til januar 1995 er vist i figuren.
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Figur 2: Trafikkutvikling hos UNINETT A/S

I denne figuren gjengir jeg gjennomsnittlig månedlig trafikk i UNINETT A/S målt i

gigabyte (1990-1995). Tallene er hentet fra Gundersen (1995). Tallet for 1995 er estimert.
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Figur 3: NORDUnet

UNINETT A/S har kontakt med NORDUnet for koblinger utover i Europa og andre steder.

Figuren nedenfor viser NORDUnets samarbeidspartenere.



Figur 4: Kapasitet gitt, forskjellig etterspørsel

I denne figuren er også kapasiteten gitt ved K. Her har jeg i tillegg satt inn to

etterspørselskurver, E1 og E2. Vi ser at E1 ikke utnytter kapasiteten, og at prisen dermed

blir satt til 0. Med E2 kommer vi over kapasitetsskranken, og det vil være optimalt å sette

en pris lik p1. Dette vil gi en optimal allokering av den begrensede kapasiteten K.



Figur 5: Sosial kostnad ved forsinkelse.

I denne figuren har jeg tegnet inn den marginale belastningskostnaden. Den oppstår

først når båndbredden er nesten 100% utnyttet. Før dette er den ubetydelig.

Belastningskostnaden er en ekstern effekt, i form av forsinkelse for hver enkelt

konsument.



Figur 6: Investering i mer kapasitet

I denne figuren har jeg illustrert tre forskjellige etterspørselsnivåer. Ved E 1 har vi et

privat gode, men prisen er for lav til at det på lang sikt vil lønne seg å utvide kapasiteten.

Med E2 får vi en pris som er akkurat like stor som marginalkostnaden ved å investere i ny

kapasitet. E3 viser en etterspørselskurve der utvidelse av kapasiteten fra K til K ny er

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kapasiteten vil utvides helt til E 3 = cK, og vi får den nye

kapasiteten Kny.



Figur 7: Kilder til belastning av båndbredde ved UiO

Dette er en skjematisk oversikt over hvilke kilder ved Universitetet i Oslo som

forårsaker belastning på båndbredden.



Appendix B: Tabeller

Tabell 1: Hva krever tjenestene på Internet?

Under pkt. 1.1.5 gikk jeg igjennom de forskjellige tjenestene på Internet. Noen av

tjenestene kan tolerere forsinkelser uten at tjenesten forringes, mens andre tjenester er

sårbare for dette. Overføring av tale kan f.eks. ikke akseptere større forsinkelse enn 200

ms (millisekunder).

Nesten alle tjenestene på Internet er avhengig av at alle pakkene kommer fram. Slike

tjenester tåler ikke forringelse av overføringen (at pakker blir borte). Nedenfor er en

oversikt over hvilke krav de forskjellige tjenestene på Internet stiller til overføringen av

data.

Forsinkelse Forringelse

E-post JA NEI

FTP JA NEI

Telnet JA NEI

WWW JA NEI

Gopher JA NEI

Radio NEI JA

Video NEI NEI



Tabell 2: Priser fra kommersielle norske nettleverandører

OSLONETT:

Du kan velge mellom tre ulike betalingsplaner:

   1) Aksess Start  -- Du betaler for det du bruker.

   2) Aksess Privat -- Ingen oppkoblingsavgift mellom 1600 og 0800.

   3) Aksess Proff  -- Kun fast avgift, ingen oppkoblingsavgift.

Disse er priset som følger:

1) Aksess Start:

        Fast årlig avgift:      kr    550,- (pr. år pr. bruker)

        Bruk:                   kr     50,- (pr. time 0800-1600)

                                kr     25,- (pr. time 1600-0100)

                                gratis      (pr. time 0100-0800)

2) Aksess Privat:

        Første halvår:          kr   1500,- (pr. halvår pr. bruker)

        Etterfølgende halvår:   kr   1200,- (pr. halvår pr. bruker)

        Bruk:                   kr     50,- (pr. time 0800-1600)

                                gratis      (pr. time 1600-0800)

3) Aksess Proff:

        Fast avgift pr. halvår: kr   2400,- (pr. halvår pr. bruker)

        Bruk:                   gratis      (hele tiden)



POWERTECH:

Småbruker-abonnementet koster 475 kroner per år og er det abonnementet vi anbefaler

at starter med hvis du ikke har brukt Internet tidligere. Du kan benytte Internet gratis i tre

timer hver uke, og for den tid du måtte bruke utover disse tre timene betaler du 1.50kr per

minutt. Mellom klokken 02:00-08:00 er det også gratis bruk av systemet.

Storbruker-abonnementet koster 950 kroner per år og er neste trinn hvis du bruker

Internet mer enn 3 timer i uken. Du kan benytte Internet gratis i seks timer hver uke, og for

den tid du måtte bruke utover disse seks timene betaler du 50 øre per minutt. Mellom

klokken 02:00-08:00 er det også gratis bruk av systemet.

Proff-abonnementet vårt koster kun 2000 kroner per år og er for de som bruker Internet

veldig mye. Her tilkommer ingen bruksavgifter, du kan bruke nettet så mye du måtte

ønske uten at det koster noe mer.



Appendix C. Ordbok

I denne oppgaven har jeg brukt en del faguttrykk. Derfor vil jeg nedenfor gå

igjennom alle ord som står i fet kursiv i oppgaven. De fleste av definisjonene og

forklaringene er hentet fra Gundersen (1995).

Båndbredde:

Uttrykker overføringskapasiteten, det vil si den maksimale datastrømmen per tidsenhet i et

system. Eks.: Gbps, Mbps o.l.

FIFO:

Forkortelse for First In First Out. Det er dette prinsippet som brukes idag når pakkene

kommer til en router, og skal sendes videre.

Gbps:

Forkortelse for GigaByte per sekund. Et mål for båndbredden i datanettverket. En Giga er

en milliard eller 1000 mega. Vi har sammenhengen: 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 Kbyte.

1 Kbyte = 1024 byte, der en byte utgjør en bokstav eller ett tall.

Hypertekst:

Hypertekst betyr at man ved å klikke på teksten kommer frem til annen informasjon om

dette emnet, eller kan motta en fil om emnet.



Internet:

Et system av flere tusen nett som kommuniserer ved hjelp av TCP/IP-protokollen (s.d.).

Nærmere informasjon om Internet finnes i pkt. 1.1.

IP-header:

En del av adressen til pakkene på Internet. Se TCP/IP.

Kbps

Forkortelse for KiloBytes per sekund. Et mål for båndbredden i datanettverket. Se ellers

Gbps.

Linjesvitsjet:

En telefonforbindelse er linjesvitsjet. Det betyr at linjen er opptatt, selv om det ikke

overføres noe trafikk på den. Motsetningen til dette er pakkesvitsjing.

MB

MegaByte. Betyr 1000. Se ellers Gbps.

Mbps

Forkortelse for MegaByte per sekund. Et mål for båndbredden i datanettverket.

NAP

Forkortelse for Network Access Points. Ettersom det blir fler og fler private

nettleverandører, er det viktig at det sikres fri flyt av trafikk mellom dem. Derfor er ofte



såkalte NAPS finansiert av det offentlige, slik at private aktører ikke kan diskriminere

konkurrentene.

NSFnet

Forkortelse for National Science Foundation Network. Startet i 1984, oppgradert i 1988 og

1990. Blir gjerne betraktet som ryggraden («the bacbone») i den amerikanske delen av

Internet. Vil bli erstattet av NREN.

NREN:

Forkortelse for National Research and Education Network. Supernett i USA siden 1991

som vil overta den akademiske delen av Internet i USA. Linjene skal ha en kapasitet på 1

Gbps i løpet av 1995.

Pakker:

Informasjon som sendes over Internet blir delt opp i pakker. Oppdelingen i pakker tar

protokollen seg av. I gjennomsnitt er pakkene på ca. 200 bytes. Se ellers definisjonen

under pkt. 1.1.1.

Pakkesvitsjet:

Informasjonen på Internet sendes som pakker, og derfor kaller man Internet for et

pakkesvitsjet datanettverk.

Protokoll:



Tekniske regler/standarder på ulike nivåer for hvordan datakommunikasjon skal  foregå.

Internet kommuniserer ved hjelp av TCP/IP-protokollen. Nett utenfor Internet bruker

andre protokoller, feks. BITNET, UUCP og FidoNet.

Router:

«Telefonstolpene» i dagens Internet. Et system som ut fra flere mulige alternativer velger

den veien trafikken på et nett skal ta. Innhenter informasjon om nettet, og velger så ut den

beste ruta.

SLIP:

Engelsk forkortelse for Serial Line Internet Protocol. Denne protokollen brukes ved

oppringt forbindelse til Internet.

TCP/IP:

Forkortelse for: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dette er adressene som

pakkene på Internet sendes etter. Hver pakke innholder en adresse, og på denne måten blir

pakkene sendt fra router til router.

Tjenere:

Datamaskinene med informasjon som er knyttet til Internet. Hvis routerne er

telefonstolpene, så er tjenerne telefonene.

World Wide Web (WWW)

Hypermediabasert informasjonssystem utviklet  ved CERN i Sveits. Dette

informasjonssøkesystemet setter brukeren i stand til å søke opp informasjon av typen tekst,



lyd og bilder i nett over hele verden. Med WWW kan en søke i hypertekstdokumenter ved

å klikke på markerte objekter.
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