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   خالصه

، به دو دلیل به ناشران افراد تکثیر غیر مجاز. کندناشران را بررسی می  کپی پروتکشنسازی های بهینهاین مقاله سیاست
تاخیر زمانی یک  (2) ،ی بیشتری می برندفایده ،از پایه محصول یکتولید  نسبت به تکثیر کنندهکاربران  (1) :رساندضرر می

-ها و هزینههای تولید کپیفقط اگر هردو هزینهو اگر . وجود دارد ی ناشرهاکردن کپی و توزیع خود محصولبین فراهم کردن 

 ای براِی او دارد؟فایده ها توسِط ناشر،، آیا کنترِل تعداد کپیدر حدی کم باشدها، های سازمانی توزیع کپی
 

 

 تاریخچه -1
 AOL TimeWarner, BMGهایی مثل شرکتابتدا 

Entertainment, Universal Music Group, Sony Music 

Entertainmen  های محافظت شده دیسیتولید شروع به
با  .دی و هارد نبوددر سی تکثیرها قابل کردند که محتوای آن

 Secure Digital Musicتوجه به توضیحات چاپ شده توسط 

Initiative (SDMI) ،اعمالهای امکان دارد که تعداد کپی این 
-نرمبعد از سیدی،  .دی را محدود کردشده از یک سی

هایی مثل شده نیز توسط شرکتافزارهای محافظت
در این زمینه  هآنالیزهای اولی. مایکروسافت معرفی شد

سوِد منفی در  یاشخاص، تاثیر غیر مجازِ  تکثیرِ نشان داد که 
ی اصلی ها سهمی در قیمت نسخهچون آن ،ناشران دارد

گفته  پذیرِی مستقیمتصرفمدل، مطلب یا به این . ندارند
را  پذیرِی غیِر مستقیمتصرفدیگری مدل  مقاالتِ  .شودمی

ها تکثیر کنندهارزشی که  ،که در آن، ناشران ندمعرفی کرد
بر . کنندی اصلی، منظور میرا در نسخه رسانندضرر می

 ، اگررساندبه ناشران سود میتکثیر کننده اساس این مدل، 
ی جانبِی از هزینه بیشتر (مثال کرک)تکثیر ِی جانبِی هزینه

اشخاص دیگری این مدل را  .ی اصلی باشدتولید نسخه
ها و ویدئو توسعه دادند به طوریکه با در نظر گرفتن کتابخانه

های اطالعات، ناشر با ها به عنوان اشتراک گذارندهکلوپ
آورد اگر تولید اشتراک گذاری سود بیشتری به دست می

بیشتر مقاالت  .بر باشدهزینه براِی ناشر های بیشترنسخه
 Clubمدل  ، مثلِ کنندپیروی می پذیرِی غیرِ مستقیمتصرفاز 

goods  که در آن لزومی به مشخص کردن اینکه کدام
 ، وجود ندارد،خرد و کدام کپیی اصلی میمشتری نسخه

ی یکسانی پرداخت شود که همه هزینهچون که فرض می
 .جینال استفاده کنند و چه از کپیکنند، چه از اوریمی

-کند، چون فرض میقبلی فرق می دو مدلِ این مقاله با 

خرند، آن را به افراد ی اصلی را میکند افرادی که نسخه
پذیرِی نیمه غیرِ تصرفدر این مدل، . دهنددیگر هم می

ی بین دو مدل دیگر را پر شود که فاصلهمطرح می یممستق
تعداد  مشخص کردنِ  بحث اصلی مقاله در مورد. کندمی

نتایج این مقاله به این . های بهینه برای ناشر استکپی
 یهزینهبین  صورت است که سود ناشر نه تنها به تفاوتِ 

، بستگی دارد تولید اوریجینالجانبِی ی و هزینه کپی جانبیِ 
قیمت  تکثیر کننده درکاربران ِِ  شراکتی به درجه بلکه

در  .ها وابسته استنسخه توزیعِ سرعِت ی اصلی و نسخه
ردن تعداد نتیجه سود ناشر به کمک یک سیاسِت محدود ک

این مقاله همچنین نگاه جدیدی  ..شودها، بیشینه میکپی

تعداِد  دارد و ناشر باید خصوصی تکثیر به پیامدهای رفاهیِ 
تکثیرهای خودش را نسبت به تعدادی که برایش سودآور، 

کند، چون افزایش، تکثیرِ ناشر، افزایشِ تکثیرِ محدود 
همچنین  خصوصی و عدِم فروشِ محصول را در پی دارد و

 .های سازمانی استا نیازمند هزینههتوزیع کپی
 
 

 توضیح مدل -2
یجینال راطالعات او ناشر انحصاری برایِ  یاین مقاله مدل

 :کند، با این شرایطفراهم می
 x : ِهاِی اصلینسخه سطحِ خروجی. 
 c :هاِی اصلینسخهِی جانبِی تولیِد یک هزینه. 
 F :هاِی ثابتهزینه. 
 s :تکثیِر غیرمجازِی جانبِی هزینه. 

 
ی خود را در ، کپِی نسخههاِی اصلینسخه خریداران
 یِ نسخه کپی فرقی با کیفیتِ  دهند وقرار می ناختیار دیگرا
. شودنشان داده می vسطح کیفیت با . ندارداوریجینال 
 نسخهی ی زمانی بین ارائهکنیم که یک بازهفرض می

به عبارت دیگر،  .تکثیرهاِی ناشر وجود داردتوزیع  اصلی و
 به اطالعات باید صبر کنند تا هاِی غیر مجاز،تکثیر کننده

ی خریداران، یم که همهکنفرض می .دسترسی پیدا کنند
kNP در حالی که کپی  کنندتعداد کپی به بقیه توزیع می

اگر ناشر توانایی اعمال کپی  .وجود نداشته باشد پروتکشن
، تعداد kشود و می k=min{ kNP, k}پروتکشن باشد، آنگاه 

 کپی پروتکشن .ها برای یک نسخه استی کپیبیشینه
 k< kNP، وقتی بهینه است که اعمال شده توسِط ناشر

کنیم که ها مشخص میبا اولویت آنما مشتریان را . باشد
و تجمیعی  h(Θ)و براساس تابع چگالی  Θє[0, 1]مقدار آن 

H(Θ) صفر و  از هر مشتریفرض کنیم که . توزیع شده است
یک . کنداستفاده می( اوریجینال و یا کپی)یا یک نسخه 

را با مصرف یک اوریجینال یا  vΘ سودِ ، Θمشتری از تایپ 
کنیم همچنین فرض می .v=1کنیم که فرض می. کپی دارد
کمترین  *Θ اگر. تشخیص داد توان تایپ مشتری راکه نمی

 ، وقتی(کپی یا اصلی)مقدار بین مصرف کنندگان باشد 
 *Θی بین آنگاه راطهباشد،  zمجموعِ واحدهاِی فراهم شده، 

 :اینطور خواهد بود  (z-1)و 
Θ*=H-1 (1-z)≡g(1-z)      (1) 
 

 البته با این فرض

mailto:ceo@mysi.ir


-2g′ (1-z)+zg″(1-z)<0 for all z     (2) 
 

ِی اصلی جانبِی نسخهدرآمد کند که این فرض گارانتی می
شود، یعنی با تکثیِر بیشتر، میاکیدا نزولی  تکثیِر آن،با 

 .یابدِی جانبی کاهش میهزینه

 : سلسله عملیات زیر را درنظر بگیرید
طول  Tزمان  و نسخه می فروشد x، ناشر 0در زمان -1

 .هاو توزیعِ آن ِی اصلینسخهِی می کشد بین تهیه

ِی ، هرکدام از خریداراِن نسخهTدر زمان -2
 sِی جانبِی کنند و با هزینهکپی تولید می kاوریجینال، 

سازِی ِی پاکهزینه yاگر  .کنندآن را دوباره توزیع می
: ، دوگروه آدم وجود دارندTدر زماِن . بازاِر یک کپی باشد

-هایی که نخریدهاند و آنای خریدههایی که نسخهآن

ای اند، نسخهچیزی نخریده 0هایی که در زماِن آن. اند
 خرند اگرمی

Θ-y>=0.                   (3) 

 

به خرید  عالقه که ای باشدتایِپ مشتری ΘCNاگر 
مجموعِ ، آنگاه y= ΘCNو  یا هیچ چیزدارد و کپی 

-1است و  T ،(1+k)xها، در زمان ها و کپیاوریجینال

H(ΘCN)=(1+k)x .شود که هزینهاز این فرمول نتیجه می-

 :ِی کپی به این قرار است
y=g(1-(1+k)x).       (4) 

 

برای  rvها، هاِی کپیشود که توزیع کنندهفرض می
 yبنابراین . یک درصد است rکنند و یک کپی هزینه می

نرخ تصرف  rِی یک کپی است و یک حِد باال براِی هزینه
در  هاتکثیر کنندهِی شراکِت یعنی درجه)است  پذیری
-با این فرض که هزینه (.است ِی اصلینسخهِی هزینه

پرداخت ها تکثیر کنندهای که ِی جانبِی کپی از هزینه
 1و  sبین  r ، آنگاه=<ry  یعنی شودبیشتر نمی اند،کرده

پذیرِی تصرفمدِل مطابقِ  ما است، مدلِ  r=1وقتی . است
-است، مدل مطابقِ تصرف r=sو وقتی . غیرمستقیم است

پذیرِی نیمه بنابراین این مدل تصرف .پذیرِی مستقیم است
 . مستقیم است غیرِ 

در  pیا  ِی اصلینسخهِی قدِم دوم مشخص کردِن هزینه
از  rv دریافتانتظار ِی اصلی نسخهیک خریداِر . است 0زمان 
 .دارد Tدر زمانِ  sو متحمل شدِن کپی  kتوزیعِ 

و  0عددی بیِن  : )از این قرار است pِی فرموِل محاسبه

 :(است 1

ksxkgkrxgp   ))1(1()1()1()1(

(5) 
 :شودمیکه تابعِ سوِد ناشر به این صورت 

Fxcp  )(
       

(6) 

 

 سیاسِت کپی پروتکشن بهینه -3
ناشر بر در این بخش آنالیزِ تاثیِر سیاسِت کپی پروتکشِن 

مقاالتِ متعددی نشان دادند که . شودآن ارائه میروی سود 
ِی جانبِی تولیِد ِی جانبِی کپی، بیشتر از هزینهاگر هزینه

. رساندباشد، آنگاه کپی به ناشر سود می ِی اصلینسخه
نرخ تصرف پذیری و شود که در این مقاله نشان داده می

، در این مسئله تاثیر توسِط ناشر نیز هاکپی توزیعِ سرعِت 
-کپِی خصوصی فقط وقتی سودآور است که هم هزینه .دارد

 .دنِی تولیِدکپی، کوچک باشو هم هزینه سازمانیِی 

csrrاگر  :1قضیه   )]/)1)(1((1[  آنگاه ،

رساند و اگر اینطور نباشد، تکثیِر خصوصی به ناشر سود می
 .رساندتکثیِر خصوصی به ناشر ضرر می

باشد،  1حتی اگر نرخ تصرف پذیری کمتر از  :1نتیجه 
 . کپِی خصوصی ممکن است به ناشر سود برساند

برای ناشر،  ِی اصلینسخه تکثیرِ ِی تعداِد بهینه :2قضیه 
ها، افزایش کپی تکثیرِ با توجه به نرخ تصرف پذیری و سرعِت 

 .شودچون باعِث بهبوِد کارایِی توزیعِ محتواها می ،یابدمی
به ناشر ضرر ها، کپِی خصوصی پارامتر با تنظیمِ  :3قضیه 

 شرایِط تکثیر را تحلیلکه ناشر قادر است  وقتی .رساندمین
تعداِد و قیمِت تکثیر، سوِد خود را تواند با تنظیم می کند،

  بیشینه کند
 
 
 

 نتایج -4
 توزیع و تولیدِ سازمانِی هاِی اگر و فقط اگر، هردو هزینه

یک  ابتکثیرها را تواند تعداِد کم باشد، ناشر می تکثیرها
تعداِد . کند که سودش بیشینه شود مشخص تبدیلتعداِد 
پذیری، با نرخِ تصرفمحصولهاِی یک کپی یِ بهینه

 .یابدافزایش می ،تکثیرسرعتِ 


