
 

 نیتام رهیزنج کیدر  کیاستراتژ یمجوز فناور

  دهیچک

 دکنندهیبه شکل تول نیتام رهیدر زنج یو توسعه و صدور مجوز فناور قیتحق یگذار هیمقاله به سرما نیا

 و توسعه توسط توافق آن دو قیپردازد. تحق یم (CM) قرارداد جادکنندهیو ا(OEM) یاصل زاتیتجه

((OEM ،(CM)  که  میکن یو توسعه ما فرض م قیشود. در مرحله تحق یانجام م نهیپرداخت سهم هزبر سر

در مرحله فروش  ت،یعدم قطع نیوجود دارد. ا تیتوسعه داده شده و بازار، عدم قطع یدر مورد عملکرد فناور

مرحله قابل دسترس است. به  نیمصرف کننده در ا یها تیشود؛ چرا که اطالعات مربوط به اولو یبرطرف م

 یتعرفه  ما .کند میتقس CM را با آمدرا به شخص ثالث واگذار کرده و در یتواند فناور یم OEMعالوه، 

صدور مجوز  یبرا یریگ میتصم یعنی م؛یکن یمشخص م ویصدور مجوز را در دو سنار یو استراتژ یگذار متیق

 OEM دهد که یاز دو تعرفه نشان م یا سهیشود. مقا یم جادیپس از آن که ابهامات برطرف شدند ا ای شیپ

 لیکه پتانس یمتفاوت است. اما هنگام موارد شتریمرحله در ب نیدوم ای نیصدور مجوز در اول میتصم جادیا نیب

 پارامتر وجود دارد که یدر فضا یو سهم درآمد متوسط باشند منطقه کوچک یوفادار زانیبازار، شدت رقابت، م

OEM منطقه  یانجام دهد. جالب است که ما آن را برا ۲صدور مجوز را در مرحله  میدهد تصم یم حیترج

 نیدارند. همچن یکسانی یها تیمجوز اولو نهیدر زم کیدو شر م،یآور یمپارامتر به دست  یاز فضا یبزرگ

 .شود یم یمجوز مختلف یمنجر به راهبردها یاحتمال یفناور ییاحتمال متفاوت از کارا عیکه توز میافتیدر

 یصدور مجوز فناور ،یو توسعه شرکت قیتحق ن،یتام رهیزنج تیری: مدیدیکل کلمات

 مقدمه .1

است که به دنبال کاهش زمان و فعال رایج فناوری بین شرکتهای  (R&D)تحقیق و توسعه زمینه همکاری در 

(. سرمایه گذاری ۲007)آلبینو، کاربونارا و گیاوکارو  می باشندهزینه، طراحی خوب محصول، و اهداف باکیفیت 

صرفه جویی در مقیاس و  -1اغلب به سرمایه گذاری رقابتی ترجیح داده می شود زیرا:  R&Dدر هماهنگ 

کل منجر به  -3را کاهش داده و  R&Dریسک و تکرار بیهوده تالشهای  -۲هدف باالتری را بدست آورده 

یک بعنوان دیگر صیانت پذیری و سواری آزاد  براین دانش باالتری شده همچنانکهباالتر و بنا یسرمایه گذار

 (.۲00۲؛ هارابی ۲008)گی و هو  مطرح نمی شوندموضوع 



هایی که در بازار در حالت افقی، شرکتبین شرکتها می تواند افقی یا عمودی باشد.  R&Dهمکاری در زمینه 

یشگاه تحقیقاتی برای مثال بطور مشترک در آزما نمودههماهنگ خود را  R&Dتالشهای کرده محصول رقابت 

به (. همکاری عمودی 199۲؛ کامین، مولر و زانگ 1988می کنند )آسپرمونت و جکومین سرمایه گذاری 

شرکتهای متعلق به زنجیره تامین مانند شرکت دست باال و شرکت دست پایین اشاره نموده که برای درک 

به عرضه  ۲00۲مشارکت می کنند. برای مثال، شرکت دل در سال  R&Dدر زمینه  نتیجه بهتر بصورت جمعی

باز پُرسازی کارتریج جدید توسعه یافته کمک کرده تا تکنولوژی پرینتر خود را با نرم افزار  Lexmarkکننده 

وتور نیز (. شرکت تویوتا م۲009دل توسعه دهد، که در نهایت هر دو شرکت سود می برند )باشاکان و کریشنان 

( بیان کرد ۲007بهبود دهد. کیزل ) 1970با عرضه کنندگان خود همکاری کرد تا عملکرد محصول را از سال 

فرایند تولید به عرضه کنندگان کمک کردند، که در ابتدا مجاز به تشخیص که خودروسازان نیز در طول 

سایر همکاریها بر کرد که همکاری عمودی  ( بیان1997مشکالت و استفاده از مولفه های بهتر بودند. وانورتاز )

 ( بدست آمد.۲008چیره شده که این نتیجه توسط آرانز و دی آرویاب ) 1995 -1985طول دوره  در امریکا در

را  R&D( بخشی از هزینه سرمایه گذاری OEMدر این مقاله، شرکت دست پایین )سازنده تجهیزات اصلی، 

( متحمل شده را پرداخت می کند تا یک فناوری جدید یا CMکه توسط شرکت دست باال )سازنده قرارداد، 

محصول جدید را توسعه دهد. این مکانیسم تسهیم هزینه مطابق با آنچیزی است که ازنظر تجربی مشاهده شده 

 Six Sigmaری را برای برنامه میلیون دال 400-۲00شرکت جنرال موتورز بودجه ساالنه است. برای نمونه، 

خود فراهم می کند، که سهم قابل توجهی است که به منظور بهبود کیفیت مولفه عرضه کنندگان خود اختصاص 

 (.۲003می یابد )اسنی و هورل 

می تواند فناوری جدید را مجاز کرده و درآمدها را با  OEM، فرض می شود که R&Dبا توجه به همکاری 

CM جوز فناوری بدین معنی است که سازما حقوق استفاده از فناوری خود را به شکل حق ثبت، تسهیم کند. م

برای پرداخت حق امتیاز و یا غرامت دیگری می فروشد )مک دونالد و لیهی فرایند و دانش فنی به شرکت دیگر 

اکثر شرکتهای فناوری پیشرفته با عنوان ابزار سریع و موثر برای بهبود فناوری و (. مجوز فناوری توسط 1985

؛ زائو، چن و ۲011؛ لیشتنتالر ۲006؛ فوسفوری ۲009توسعه نوآوری مشاهده شده است )بنازی و دی مین 

اوری مجاز فن معامله 15000که بیش از ( گزارش می دهند ۲004)(. آرورا، فوسفوری و گامباردال ۲014هونگ 

روی داده است. مجوز فناوری میلیارد دالر در سراسر جهان  3۲0با ارزش کل باالی  1997 -1985در دوره 

؛ ۲006؛ کیم و وانورتاز ۲013ناشی از درآمدهای اضافی قابل توجه شرکتها است )آرورا، فوسفوری و دوندی 

ت تگزاس و مواد شیمیایی داو به منظور ، ابزار آالIBM(. برای مثال، ۲014؛ زائو و همکاران ۲011لیشتنتالر 



(. ۲011لیشتنتالر ؛ ۲013جمع آوری صدها میلیون دالر درآمد ساالنه مجاز شناخته شده اند )آروا و همکاران 

همچنین سودهای غیرپولی مانند توانایی مجازدهنده برای ارائه استانداردهای صنعتی یا ورود به بازارهای جدید 

مجوز ممکن است بصورت منفی (. با اینحال، ۲011؛ لیشتنتالر ۲007، گیوری و لوزی بدست می آید )گامباردال

دیده شود همچنانکه صاحب جواز می تواند محصوالت را توسعه دهد که با محصوالت جوازدهنده رقابت می کند 

فوسفوری ؛ ۲014؛ ارکال و مینهارت ۲014؛ باگشی و مخرجی ۲014سانتز  -براو و ویدال -)آواگیان، استبان

مجاز تعدادی از شرکتهای ژاپنی  برایفناوری تلویزیون رنگی خود را که  RCA(. شرکت ۲009؛ کیم ۲006

(. در 1990را جذب کنند )هیل، وانگ و کیم  RCAکرد که در بازار امریکا رقابت می کردند تا سریعا فناوری 

رابطه جایگزینی بین درآمدهای ناشی از هزینه های مجوز و ضررهای مجوز شامل  صدور نتیجه، تصمیم گیری

طرح قراردادهای مجوز نیز بررسی می شود بالقوه درآمد فروش بموجب رقابت از صاحب جواز می باشد. بعالوه، 

که شامل تشخیص هزینه های ثابت، و در مورد همزیستی حق امتیاز و هزینه های ثابت می باشد )باگچی و 

(. این مطالعه به بررسی استراتژی ۲014؛ زائو و همکاران ۲014؛ ساوا و تانری 1984؛ روستوکر ۲014مخرجی 

 می پردازد. حق امتیازبراساس قرارداد  OEMمجوز 

؛ ما، گروبلر و ۲009جوایز سرمایه گذاری فناوری به مراتب کامال قابل پیش بینی هستند )باشکارات و کریشنان 

شرکت نمی تواند کامال در طراحی موثر و تولید کارآمد محصوالت جدید ، R&Dله (. در مرح۲009ناکاموری 

موفق شود. در باالی این عدم قطعیت فناوری )یا عملکرد(، شرکت با عدم قطعیت بازار مواجه می شود، 

وری همچنانکه در ابتدا، هیچ اطالعات معتبری در مورد تقاضا و اولویت مصرف کننده ندارد )باکون، بکمن و م

(. این عدم قطعیت ها که بطور خالصه عدم قطعیت کارایی فناوری 1998؛ باتاکارایا، کریشنان و ماهاجان 1994

فناوری و نامیده می شود، در مرحله فروش حل و فصل می شود همچنانکه شرکت به اطالعات بسیار دقیق و 

ی، هو و زا ؛ و گ۲01۲زائو و زو "در مطالعه  بلوغ بازار در این مرحله دست می یابد. این ساختار دومرحله ای نیز

قطعیت های ذکر شده در باال و حفظ قراردادهای قیمت گذاری و صدور  ( اتخاذ شده است، با اینحال عدم۲014

 مجوز تصور می شوند.

در مورد درآمد مجاز بوده که رقابت از بطور کلی، برای صنایع فناوری پیشرفته، صدرو مجوز فناوری از یکطرف 

طرف دارندگان جواز تشدید می شود. از اینرو، صدور مجوز فناوری یک تصمیم استراتژیک برای شرکت است. 

مطابق با این حقیقت که عدم قطعیت های بازار و فناوری در مرحله اول وجود دارند اما در دومین مرحله حل و 

د بررسی شود. زمان تصمیم فصل می شوند، زمان تصمیم گیری صدور مجوز یک موضوع دیگری است که بای

اکثر همکاریها جدا از مطالعه  مورد عالقه متخصصان و پژوهشگران بوده، اما R&Dهمکاری در زمینه گیری 



؛ پرکیکاکی، کاستامیز و ۲015، با زمان سرمایه گذاری )هاریسون و سونار "۲015آلیان، هنری و کیل "

تمرکز این مفهوم با  ( مرتبط هستند.۲016یک و تانری ( و زمان صدور مجوز )کراما، دو ر۲016اسوامیناتان 

 تالش بر پاسخ دادن به سواالت تحقیق زیر دنبال می شود:

چیست تا تصمیم گیری صدور مجوز را انجام دهد و استراتژی بهینه صدور  OEMزمان بهینه برای  -1

 مجوز چیست؟

تصمیم گیری سرمایه گذاری و  چگونه عدم قطعیت کارایی فناوری بر استراتژی صدور مجوز و همچنین -۲

 قیمت گذاری تاثیر می گذارد؟

 برنده برای اعضای کانال است؟ -تحت چه شرایطی، صدور مجوز یک موقعیت برنده -3

 

 CMو  OEMپله را در بازی دو مرحله ای درنظر گرفته، که به منظور تشخیص این سواالت، زنجیره تامین دو 

تصمیم گیری صدور  OEMای توسعه بازار خود انجام می دهند. بطور مشترک سرمایه گذاری فناوری را بر

و سود ناخالص آن  R&Dدر زمینه  CMمجوز را گرفته و سهم خود برای پرداخت هزینه سرمایه گذاری 

و سود ناخالص عمده فروشی خود را تصمیم گیری می  R&Dسطح سرمایه گذاری را در  CMکنترل می کند. 

گرفته می  R&Dمی شوند. در اولین سناریو، تصمیم گیری صدور مجوز در مرحله  کند. دو سناریو درنظر گرفته

می تواند تصمیم  OEMشود و بنابراین باید عدم قطعیت های فناوری و بازار را درنظر گرفت. در سناریوی دوم، 

 وند.گیری صدور مجوز خود را به مرحله فروش به تعویق اندازد زمانی که عدم قطعیت ها حل و فصل می ش

بین  OEMدر اکثر موارد،  -1مقایسه استراتژیها و نتایج دو سناریو، بینشهای زیر بدست می آیند: با تشخیص و 

پتانسیل بازار، شدت رقابت، تصمیم گیری صدور مجوز در مرحله اول یا دوم بی اهمیت بوده، اما زمانی که بازار 

 OEMنرخ حق امتیاز و نرخ تسهیم درآمد متوسط است، منطقه کمی در فضای پارامتر وجود دارد که در آنجا 

می گیرد. بعالوه، برخی از مناطق پارامتر وجود دارند که تصمیم گیری  ۲تصمیم گیری صدور مجوز را در مرحله 

اگر عدم قطعیت، یا شدت رقابت فناوری یا پتانسیا بازار باال  -۲د. ترجیح داده می شو 1صدور مجوز در مرحله 

داند. با اینحال، این امر درصورتی انجام شده که سهم آن در درآمدهای  فناوری را مجاز نمی OEMباشد، سپس 

د عدم قطعیت کارایی فناوری موجب بهبود سرمایه گذاری فناوری، سو  -3مجاز یا نرخ حق امتیاز باال باشد. 

ناخالص خرده فروشی موردانتظار و سودهایی برای عوامل می شود که اثر غیریکنواحتی ازنظر نرخ تسهیم 

هیچ مجوزی روی نمی دهد اگر انتخاب صدور مجوز در دومین مرحله انجام شود، سپس  -4سرمایه گذاری دارد. 



ال کارایی فناوری اتفاقی ممکن است توزیع احتم -5اگر که کارایی فناوری باال باشد و درآمد نیز پایین است. 

منجر به استراتژیهای مختلف صدور مجوز فناوری شود. در نهایت، در منطقه بزرگی در فضای پارامتر، استراتژی 

 بهینه صدور مجوز باعث بهبود سود برای هر دو عامل می شود.

جمله استراتژی صدور مجوز و سهم این مقاله دووجهی است. اول، مدلی مطرح شده که با مسائل صدور مجوز از

زمان تصمیم گیری در حضور عدم قطعیت ها سروکار دارد، که در مفهوم صدور مجوز نادیده گرفته می شود. این 

باور وجود دارد که رویکرد ما شکاف تحقیقات در زمینه صدور مجوز فناوری را پر می کند. دوم، نتایج نظری به 

به داشته تا تصمیم گیری صدور مجوز را انجام دهند و تحلیل حساسیت نیز دستورالعملهایی برای شرکتها اشاره 

 آنها تاکید نموده تا چگونه استراتژیهای خود را در محیطهای مختلف بازار تنظیم کنند.

، تعادل در دو 3به تشریح مدل پرداخته. در بخش  ۲مابقی مقاله بدین صورت سازماندهی می شود. بخش 

نیز شامل نتیجه  6توسعه یافته و بخش  5مقایسه می شوند. این کار در بخش  4در بخش سناریو ارائه و آنها 

 گیری است.

 

 مدل .2

یک بازی دو مرحله ای را در زنجیره تامین متشکل از سازنده تجهیزات اصلی و سازنده قرارداد درنظر گرفته. در 

سرمایه گذاری  OEMبه منظور بهبود کیفیت محصول  R&Dاولین مرحله، دو بازیکن بطور مشتکر در زمینه 

یا مرحله  1می کنند، که محصول در مرحله دوم در بازار فروخته شده است. از اکنون به بعد، باید از مرحله 

R&D  با مرحله فروش بصورت متفاوت استفاده نمود. ۲و مرحله 

، 1998نیست )باتاچاریا و همکاران  ازنظر عملکرد فنی و پذیرش بازار مشخص R&Dنتیجه سرمایه گذاری 

(. همانطور که قبال ۲017، وانگ و گوین ۲016، پرکیکاکی و همکاران ۲011اوستریوز، ون در وارت و مولمن 

ذکر شد، تصور می شود که عدم قطعیت های فناوری و بازار در مرحله فروش حل و فصل می شوند همچنانکه 

و گروههای دفاع از مصرف کننده به درستی آزمایش شود، و  عملکرد محصول می تواند توسط کارشناسان

، توزیع دو نقطه ای دنبال می شود، در مورد تقاضا دارد. با توجه به متغیر تصادفی شرکت اطالعات بهتری 

و  عدم قطعیت های فناوری و بازار با 

کارایی فناوری تصادفی بصورت خالصه مشخص می شوند. از این پس،  



و  د. میانگین و واریانس مربوطه به ترتیب بیان می شو

 هستند. 

برجسته افزایش یافته و با تابع درجه دوم تصور می شود که هزینه بصورت  R&Dو  xبا توجه به فعالیتهای 

 ساده زیر بخوبی برآورد می شود:

 

که معموال در این مفهوم برای تشخیص بازده سرمایه گذاری استفاده می شود )کالکلینز، فیشتگر و گراس 

(. تصور می شود که این هزینه کل توسط دو شریک به اشتراک گذاشته 1988؛ آسپرمونت و حاکومین ۲017

 را حفظ می کند.  CMرا برداشته و  سهم  OEMمی شود، و 

M  سودناخالصOEM  وq  سود ناخالص عمده فروشیCM  است. قیمت خرده فروشی برای مصرف کننده با

p = m + w  مشخص می شود. تقاضا با قیمت خرده فروشیp  کاهش و کیفیت فناوری افزایش می یابد، که با

فناوری را برای عرضه کننده دیگری که در همان بازار فعال است مجاز  OEMاگر  اندازه گیری می شود. 

تابع شاخص مشخص  ، سپس درآمدها را از دارنده جواز بدست آورده، و تقاضای آن را از دست می دهد. بداند

 شده با تصمیم گیری صدور مجوز فناوری است که:

 

نرخ  مشخص می شود، که  درآمد زنجیره تامین از صدور مجوز مبتنی بر حق امتیاز بوده و با 

به  CMو  به درصد  OEMحق امتیاز است. کل درآمد مجاز بین اعضای زنجیره تامین تسهیم می شود و 

. این مکانیسم تسهیم درامد بطور وسیع در زنجیره های تامین مانند مابقی آن دست می یابد مانند 

لگزمارک که در مقدمه  -ه دلو بطور خاص در نمون ۲017؛ کای، هو و تادیکاماال ۲005مطالعه کاچون و الرویر 

 ذکر شده استفاده می شود.

، از دارنده جواز خریدای OEMدر سمت منفی صدور مجوز، برخی از مصرف کنندگان بجای خرید محصول از 

. با انجام استپتانسیل بازار در نبود سرمایه گذاری فناوری  Mمی کنند. به منظور اندازه گیری این ضرر، 

R&Dپارامتر اسکالینگ  افزایش دهد، که  نتظار می رود تا این پتانسیل بازار را با ، زنجیره تامین ا



است بطوریکه فروش دارنده جواز  شدت رقابت یا نرخ جابجایی عرضه کننده  غیرمنفی است. 

مشخص می شود. به  مقایسه شود. در نتیجه، اندازه بازار با  می تواند با 

(. تصور می شود که ۲016تنظیم می شود )شام، تانگ و زائو  1در  صرفه جویی مدل، از اکنون، منظور حفظ 

 مشترک است و با رابطه زیر مشخص می شود:تابع تقاضا خطی است، که در مفهوم علم اقتصاد و مدیریت 

 

 

  



 . عالئم1جدول 

  متغیرهای تصمیم

 : نرخ تسهیم هزینه 

mسودناخالص خرده فروشی : 

x :سرمایه گذاری فناوری 

wقیمت عمده فروشی : 

  پارامتر توزیع احتمال

 : کارایی فناوری اتفاقی

 : 

 : تحقق 

 : به ترتیب میانگین و واریانس  

  پارامترهای تقاضا

Mشدت رقابت :پتانسیل بازار : 

  پارامترهای صدور مجوز

 : نرخ حق امتیاز : نرخ تسهیم درآمد

  عالئم اختصاری

Lصدور مجوز : 

Zوابسته به تحقق : 

NLبدون صدور مجوز : 

 

 

در معادله باال، اثر نهایی قیمت خرده فروشی بر تقاضا به یک تنظیم می شود. همچنین، باید توجه داشت که 

سرمایه گذاری فناوری موجب بهبود کیفیت محصول و افزایش تمایل مصرف کننده برای توجه کردن به محصول 

کامل مطرح  سیفون مضاعف کاروما با فناوری سیفون نیمه و سیفون برای مثال،(. ۲015می شود )وانگ و شین 

توالتهای سنتی کم می شود. این مورد برای مصرف کنندگان % در مقایسه با 67تا  می کند که مصرف آب

ویی می کنند و در اینصورت تقاضا درخواست می شود زیرا آنها در قبض های انرژی و آب در بلندمدت صرفه ج

هزینه تولید واحد به صفر می رسد. تمام عالئم در (. بدون اتالف تعمیم پذیری، ۲017باال می رود )اینی پازارلی 

 ارائه شده اند. 1جدول 

 با رابطه زیر مشخص می شوند: CMو  OEMرفتار حداکثر سود را درنظر گرفته، توابع هدف 



 

بعنوان  CMفعال بعنوان رهبر و  OEMبا این مشکل با عنوان یک بازی دومرحله ای بیان شده، که هر مرحله 

 بازی می کند.دنبال کننده 

 

: در زنجیره تامین و مفهوم کانالهای بازاریابی، فرضیه اصلی اینست که تولیدکننده ابتدا قیمت عمده 1نکته 

فروشی خود را مشخص کرده و سپس قمیت خرده فروشی را به خرده فروش اعالم می کند )مطالعه اینگن، 

ند قدرت کامل خرده فروش معکوس شود. در اینجا، (. این توالی می تواند به دالیلی مان۲01۲تابوبی و زاکور 

مطرح می شود. اپل با عنوان رهبر عمل کرده و  (CM)و فاکسون  (OEM)نمونه ای از همکاری بین اپل 

کیفیت و قیمت خرده فروشی محصوالت را تصمیم گیری می کند، و فاکسون بعنوان دنبال کننده مسئول مونتاژ 

 ل بوده و قیمت عمده فروشی قطعه را اعالم می کند.تلفنهای همراه طبق درخواست اپ

 توضیح رسمی دو سناریو بدین صورت است. 

: در این سناریو، مشکالت بهینه سازی در دو مرحله همانند زیر تعریف 1تصمیم گیری صدور مجوز در مرحله 

 می شوند:

را اعالم می کند.  و نرخ تسهیم هزینه سرمایه گذاری  تصمیم گیری صدور مجوز  OEM: 1مرحله 

سود موردانتظار فردی خود را به حداکثر  را مشخص می کند. هر بازیکن xسرمایه گذاری فناوری  CMسپس 

 می رساند:

 



در اینصورت، درک می شود.  با احتمال  و  با احتمال  : کارایی فناوری با عنوان ۲مرحله 

OEM  ابتدا سود ناخالص خرده فروشیm  را مشخص کرده و سپسCM  قیمت عمده فروشی خودw  را

 تنظیم می کند. مشکالت بهینه سازی با رابطه زیر مشخص می شوند:

 

 به ترتیب تحقق کارایی فناوری تصادفی و تقاضای تصادفی هستند. dو  که 

صورت زیر تعریف مشکالت بهینه سازی در درو مرحله ب: در این سناریو، ۲تصمیم گیری صدور مجوز در مرحله 

 می شوند:

را  xسرمایه گذاری فناوری  CMرا تصمیم گیری می کند و سپس  نرخ تسهم هزینه  OEM: 1مرحله 

 تنظیم می کند. مشکالت بهینه سازی بدین صورت می باشند:

 

 OEMدرک می شود. سپس،  با احتمال  و  با احتمال  : کارایی فناوری با عنوان ۲مرحله 

 mانتخاب و سود ناخالص خرده فروشی تصمیم می گیرد که آیا فناوری مجاز است یا خیر برای مثال 

را مشخص کرده. مشکالت بهینه سازی با رابطه زیر  wقیمت عمده فروشی  CMانتخاب می شوند. سپس، 

 مشخص می شوند:

 



 بطور کلی، متغیر کمکی معرفی می شود:

 

 وجود دارد. ، بوضوح  باید توجه داشت که تخت فرضیه

 

 

 تعادل. 3

در این بخش، تعادل در دو سناریو مشخص می شود. برای هر یک از آنها، تایید می شود که تحت چه شرایط 

 است. CMمطلوب بوده و در نهایت متناسب با  OEMصدور مجوز برای 

 

 1. تصمیم صدور مجوز در مرحله 3.1

 مشخص است: پیشنها زیر در مورد نتایج و استراتژیهای تعادل کامل بازی فرعی برای یک 

 

صورت بگیرد، سپس  1: یک راه حل درونی تصور شده و اگر انتخاب صدور مجوز فناوری در مرحله 1پیشنهاد 

 مشخص با رابطه زیر مشخص می شود: استراتژیهای تعادل برای 



 

 .برای  1. تحلیل حساسیت در سناریوی ۲جدول 

 
 

 

 را مشاهده کرده. Aاثبات. ضمیمه 



نتایج پیشنهاد باال با نظرات زیر همراه است. اول، پیشنهاد تحت فرضیه راه حل درونی بیان می شود که 

، رابطه زیر را مثبت هستند. برای  wو  x ،m.  تایید می شود که ، و 

 داریم

 

برای تمام  ، تایید می شود که .  برای که بوضوح نشان می دهد که 

 ارزشهای پارامتر بوده، و استنباط زیر بدست می آید.

 

 . 1استنباط 

؛ در غیراینصورت در حمایت می کند برای مثال  CMاز سرمایه گذاری فناوری  OEM، اگر 

، که سرمایه گذاری شرکت می کند تنها اگر 

و   

. 

 

نوشته شود. بطور  می تواند مجددا بصورت  اثبات. 

 ، و افزایش می یابد، برای مثال،  در  a. بعالوه، اگر که  واضح، 

. اگر  

زیر وجود دارد  ،، آستانه . اگر  ، سپسبرای  

 .، سپس ، باالی اینکه تنها اگر  ، سپس  اینکه 

 



تمایل به انجام سرمایه گذاری  OEM، . بدین معنی که می توان استنباط کرد که 

R&D  باCM  دارد. با اینحال، زمانی که ،OEM  ممکن است از سرمایه گذاریCM  حمایت کند

همکاری نکند. طبیعی  CM؛ در غیراینصورت ممکن است با زیاد بزرگ نباشد، برای مثال  تنها اگر 

مایه گذاری دارد اگر که نرخ تسهیم درآمد به اندازه کافی جذب مشارکت فعالی در همکاری سر OEMاست که 

( و بوراتو، گروزت و ۲003اورگنسن، تابوبی و زاکور )". این نتیجه مطابق با یافته های شود، مانند 

تنها اگر که می باشد که بیان می کنند رهبر در برنامه بازاریابی مشارکتی شرکت می کند  "(۲007ویکوالنی )

، برخی از باشد. بعالوه، به منظور شبیه سازی نوآوری همکاری کننده 1/3یم درآمد آن بزرگتر از نرخ تسه

%( از کل درآمد شرکای خود را به اشتراک می گذارند )باسکاران و کریشنان 70 -50شرکتها سهم باالیی )

 CM، و نرخ حق امتیاز نسبتا زیاد باشد، (. اما زمنی که تسهیم درآمد نسبتا پایین است مانند ۲009

درآمد مجاز بیشتری را بدست آورده و به افزایش سرمایه گذاری خود عالقمند است، که به ناچار متحمل هزینه 

به هنگام مواجه با تسهیم درآمد پایین و نرخ حق  OEMمی شود. از اینرو،  OEMباالی سرمایه گذاری برای 

 شرکت نمی کند. R&Dزیاد در همکاری امتیاز 

. این نتیجه m = 2wدوبرابر سود ناخالص دنبال کننده است، که دوم، مشاهده می شود که سود ناخالص رهبر 

(. در ۲015هران و تابوبی  -؛ مارتین۲01۲در مفهوم کانالهای بازاریابی، کالسیک می باشد )اینگن و همکاران 

می شود.  ۲منجر به نتایج جدول  نهایت، تحلیل حساسیت استراتژیها و بازدهی موردانتظار برای 

 وجود دارند. Aجزئیات محاسباتی در ضمیمه 

بدین معنی است که اثر  ?ی با تاثیر مثبت و منفی بر تعادل است و یانگر پارامترترتیب ب هب –و  +، ۲در جدول 

یکنواخت نیست، که پارامتر ممکن است تاثیر مثبت یا منفی بر تعاد با توجه به ارزشهای مختلف داشته باشد. 

، با ینه مشاهده می شود، تمام استراتژیهای تعادل، بجز نرخ تسهیم هز ۲همانطور که از جدول 

افزایش یافته اما تغییرات آن با  در  کاهش می یابد. بطور خاص،  افزایش، اما با  و  

باعث جذب سرمایه گذاری باال شده،  Mیکنواخت نیست. پتانسیل باالی بازار  و  توجه به 

که اعضای کانال مسئول سودناخالص باال هستند، که منجر به سودهای باال می شود. در مواجه با شدت باالی 

کاهش می دهد، در نتیجه سود ناخالص  باید سرمایه گذاری را به منظور کاهش افت تقاضا CM، رقابت 

حفظ می  OEMکه  یا سهم درآمدهای مجاز  رچه حق امتیاز پایین و در نهایت سودها کمتر می شوند. ه



تولید شده و  وده همچنانکه درآمد مجاز باال بیشتر ب R&Dکند بیشتر باشد، انگیزه سرمایه گذاری در 

بدین معنی است که تقاضا  این سود باال می تواند افزایش هزینه سرمایه گذاری را جبران کند. ارزش باالی 

تحریک شده و اعضای کانال می توانند سود تاحد زیادی با سرمایه گذاری باال می رود، که سرمایه گذاری بیشتر 

ناخالص باالی خرده فروشی و قیمت عمده فروشی را تنظیم کنند. یک نتیجه جالب اینست که واریانس باالی 

راه اندازی می کند، که در را  ده فروشی و قیمت عمده فروشی، سود ناخالص خرنیز سرمایه گذاری باال 

نهایت بازدهی باال برای اعضای کانال ایجاد می شود. واریانس باال بدین معنی است که شانس هر کارایی فناوری 

بزرگ یا کوچک باالتر است. شایان ذکر است که اعضای کانال همواره می  توانند از سرمایه گذاری و قیمت 

با عنوان اهرم هایی برای حفظ سود باال و تقاض در مورد کارایی فناوری پایین تر استفاده نماین. از اینرو،  گذاری

سرمایه گذاری تعادل، سود ناخالص خرده فروشی، قیمت عمده فروشی و سودهای موردانتظار با واریانس باال 

( است که یافتند عدم قطعیت باال در کاهش ۲016) "شام و همکاران"افزایش می یابند. این مورد مشابه با نتایج 

هزینه همواره به نفع شرکت بوده زمانی که تاثیر کاهش هزینه نامشخص و رفتار مشتری استراتژیک بر سود و 

 استراتژی قیمت گذاری شرکت بررسی می شود.

بر نرخ تسهیم هزینه تعادل در استنباط  و  Mتوجه نموده. اثر  بر  اثرات  به سپس

 زیر بیان می شود.

 

 . ۲استنباط 

حمایت سرمایه گذاری  CMدر مواجه به پتانسیل پایین بازار یا نرخ باالی حق امتیاز، از  OEM، اگر 

 بیشتری می کند. در غیراینصورت، تسهیم هزینه سرمایه گذاری کاهش می یابد.

 

در هزینه سرمایه گذاری  OEMبرای همکاری  و  M، مشاهده می شود که ارتباط بین ۲با توجه به جدول 

در درآمدها این رابطه را شفاف می کند، که تاثیر  OEMمبهم است. استنباط باال با معرفی تصویر و سهم  

می تواند  OEM،  (. هنگامیکه این سهم زیاد است، مانند۲مثبتی بر سرمایه گذاری دارد )جدول 

باال برد. با اینحال، اگر سهم آن در درآمد به اندازه کافی زیاد نباشد، مانند  R&Dکمک خود را با هزینه 

 ،OEM  متحمل هزینه سرمایه گذاری بیشتر برای تحریک سرمایه گذاریCM  می شود درصورتی



به اندازه کافی  درآمد مجاز هنوز جذاب است. بطور مشابه، زمانی که که پتانسیل بازار باال باشد، بطوریکه 

را  CMاست تا تالش سرمایه گذاری  OEM(، نرخ باالی حق امتیاز یک نوع محرکی برای باشد )

باال برده زیرا منجر به بازار بزرگتر و درآمدهای بیشتری از مجوز می شود. معکوس این مورد نیز زمانی روی می 

 به اندازه کافی بزرگ نباشد. دهد که 

. دلیل آن کاهش می یابد اگر  با  ( نشان می دهد که A.2)ضمیمه  با توجه به  انحراف 

کاهش  x ،m ،w، ارزشهای تعادل ، با افزایش اینست که با نرخ تسهیم درآمد نسبتا پایین یعنی 

 OEMمی یابد. این امر منجر به سود و تقاضای پایین همراه با تسهیم هزینه مجاز پایین می شود. بنابراین، 

 افزایش می یابد زمانی که  در  ، حمایت کم هزینه ای را ارائه می دهد. با اینحال، اگر 

 OEMباال ایجاد می شود،  نسبتا زیاد است. در این موقعیت، اگرچه سرمایه گذاری و سودناخالص پایین با 

است بطوریکه می تواند از تسهیم هزینه مجاز  CMمایل به ارائه تسهیم هزینه باال برای تحریک سرمایه گذاری 

 باال در حضور نرخ باالی حق امتیاز و نرخ تسهیم درآمد بهره برد.

، ( اگر A.2مشاهده می شود )ضمیمه  و  با توجه به  بدین ترتیب، همانطور که از انحرافات 

نستبا بزرگ باشد.  کاهش می یابد اگر که  و  با  افزایش یافته؛ در غیراینصورت،  و  با  

 OEM، زمانی که میانگین و واریانس باال می رود، تسهیم درآمد نسبتا پایین در مواجه با نرخ 

ترجیح می دهد زیر تقاضای بیشتری ایجاد شده و در  CMتسهیم هزینه بیشتر را برای افزایش سرمایه گذاری 

تاحد زیادی  و نرخ باالی حق امتیاز، سود می برد. در مقابل، با نرخ درآمد باال  OEMنهایت 

رمایه گذاری باال با میانگین و واریانس باال ایجاد می شود که در نتیجه هزینه (. س۲باال می رود )جدول  با 

نرخ تسهیم هزینه را برای جلوگیری از این هزینه باال کاهش می دهد.  OEMمربوطه بسرعت زیاد شده، و 

 کمک کرده تا درآمد باالی مجاز را حفظ کند. OEMبعبارت دیگر، نرخ باالی حق امتیاز به 

دارد، در حالیکه سود  و  تاثیر مثبتی بر  OEMان می دهد که سود موردانتظار نش ۲جدول 

تجریه می کند. هر دو اعضای کانال از حق  و نتثیر منفی را از و  تاثیر مثبت  CMموردانتظار 

بدتر عمل می  CMبا تسهیم درآمد باال بهتر عمل کرده اما  OEMامتیاز باال بهره می برند و طبیعی است که 

شده، که نشان می دهد عدم قطعیت باال در  CMو  OEMسودهای  موجب باال رفتنکند. میانگین و واریانس 

 کارایی فناوری برای هر دو عضو کانال سود دارد.



 می شود. OEMمقایسه سودهای موردانتظار با و بدون مجوز فناوری موجب استراتژی صدور مجوز فناوری 

 

 اولین مرحله، استراتژی صدور مجوز فناوری بصورت زیر تعریف می شود:. در ۲پیشنهاد 

 

پیشنهاد باال نشان می دهد که تصمیم گیری صدور مجوز به تمام ارزشهای پارامتر بستگی دارد. بطور خالصه، 

به منظور جبران افت سود ناشی از تقاضای پایین  پیام اصلی اینست که صدور مجوز مستلزم ارزش باالی 

OEM  واریانس با میانگین  است همگامی که صدور مجوز انتخاب می شود. بعالوه، آستانه ، ،

کاهش پیدا می کند. افزایش  افزایش می یابد اما در نرخ تسهیم درآمد  M، و پتانسیل بازار شدت رقابت 

مانع از صدور مجوز می شوند. بطور کلی میانگین بدین معنی است که کارایی باالی فناوری و نوسان  و  

و واریانس باال تاحد زیادی سرمایه گذاری و سپس تقاضا را باال می برد اما ممکن است منجر به افت زیاد تقاضا 

فناوری را مجاز بداند. سود مربوطه کمتر از سود بدون مجوز است زیرا در در دومین  OEMشود درصورتی که 

ترجیح می دهد تا از صدور مجوز فناوی  OEMر با سرمایه گذاری باالتر ایجا می شود. از اینرو، مورد، سود باالت

نشان می دهد که منطقه مجاز  Mو  ، با توجه به  عیت دست بکشد. تحلیل ایستای رقابتی در این موق



صدور مجوز را  OEMکوچک می شود. بطور واضح، درآمد خارجی باال باعث شده تا  Mو  بزرگ و با  با 

می تواند سودهای  OEMانتخاب کند و رقابت شدید فناوری این انگیزه را کاهش می دهد. در مورد عدم مجوز، 

بدست آورد زمانی که پتانسیل بازار زیاد است. این مورد نسبت به درآمد قابل توجه را از سرمایه گذاری زیاد 

 بدون مجوز را ترجیح می دهد. OEMت. از اینرو، بدست آمده از صدور مجوز فناوری بسیار جذاب تر اس

 بدست می آید. ۲و  1استراتژی بهینه صدور مجوز فناوری و تعادل مروبطه با ترکیب نتایج پیشنهادات 

 

 2در مرحله  صدور مجوز. تصمیم گیری 3.2

شروع می شود. در این سناریو، کارایی فناوری  8با توجه به سناریوی قبلی، حل مشکل مرحله دوم در معادله 

تصمیم می گیرد که ایا فناوری مجاز است  OEMاست. سپس،  با احتمال   و αبا احتمال  

قیمت عمده فروشی  CMمی باشد. پس از آن  mانتخاب می شود، و سود نهایی خرده فروشی  برای مثال 

w .را مشخص می کند. قضیه زیر تعادل دومین مرحله را تشخیص می دهد 

 

گرفته شود، سپس استراتژیهای تعادل بصورت زیر  ۲. اگر تصمیم گیری صدور مجوز فناوری در مرحله 1قضیه 

 هستند:

 



 را مشاهده کرده. Aاثبات: ضمیمه 

است که در اولین  xوری وابسته به تصمیم سرمایه گذاری نشان می دهد که انتخاب صدور مجوز فنا 1قضیه 

باشد، که تصور شده مثبت است،  بزرگتر از آستانه  xمرحله گرفته شده. این قضیه مطرح می کند که اگر 

مطابق با  ۲، سناریوی فناوری را مجاز نمی کند. اگر  OEM، سپس برای مثال 

بدون صدور مجوز است. یک روش برای خالصه کردن نتیجه مربوطه به تصمیم گیری صدور مجوز  1سناریوی 

فناوری را مجاز می کند که به سرمایه گذاری باال نیازی نیست. این نتیجه می تواند بصورت  OEMاینست که 

 افترآمد باالی صدور مجوز همراه است، به ناچار موجب زیر بیان شود: اگرچه سرمایه گذاری فناوری باال با د

تقاضای باال  بر ضرر باال می شود. از آنجایی که هزینه سرمایه گذاری باال و هزینه سرمایه گذاری باالی  یتقاضا

از یکطرف بهتر از صدور مجوز عمل نمی کند. با اینحال، اگر سرمایه گذاری پایین باشد،  OEMچیره می شود، 

تقاضای پایین و هزینه سرمایه گذاری پایین القا  افتمجوز فناوری موجب ایجاد درآمد اضافی و از طرف دیگر 

مجوز فناوری را زمانی ترجیح  OEMمی شود، که می تواند با افزایش درآمد مجاز جبران شود. بدین ترتیب، 

و درآمد مجوز  ستانه با نرخ تسهیم درآمد پایین است. باید اشاره کرد که آ CMداده که سرمایه گذاری 

 که زمانی مجاز منطقه بعالوه،. آید می پایین اتفاقی فناوری کارایی و δباال می رود، اما با شدت رقابت  نهایی 

زیرا است، که هرچه کارایی فناوری باالتر باشد، منطقه مجاز کوچکتراست.  کوچکتر از  

تقاضای بازار تاحدی زیادی با کارایی باالی فناوری توسعه می یابد. صدور مجوز فناوری رد این موقعیت منجر به 

را از صذور مجوز فناوری جلوگیری می کند. بعالوه، همانند سناریوی قبلی،  OEMضرر زیاد تقاضا شده، که 

است. با اینحال همانطور که انتظار می رود این ، دو برابر قیمت عمده فروشی سود ناخالص خرده فروشی تعادل

 استراتژیها به تحقق کارایی فناوری اتفاقی وابسته بوده و به آمارهای خود وابسته نیست.

 CMرا اعالم کرده و سپس  )رهبر( انجام شود که ابتدا نرخ تسهیم سرمایه گذاری  OEMبا اولین مرحله 

تصمیم گیری می کند. بطور معمول، ابتدا تابع واکنش دنبال کننده  x)دنبال کنند( برای سرمایه گذاری 

 CMپاخسهای مرحله دوم، مشکل ، ،  OEMشناسایی می شود. با توجه به نرخ تسهیم سرمایه گذاری 

 برای به حداکثر رساندن سود موردانتظار خود می باشد؛ xشناسایی سرمایه گذاری فناوری 

 

 نتیجه موردانتظار باال می تواند بصورت زیر مجددا نوشته شود: با توجه به نتایج مرحله دوم،



 

 ( مشخص می شود.۲0با حل مشکل بهینه سازی ) CMپاسخ سرمایه گذاری اولین مرحله 

 

 بدین صورت است: CM. بهترین پاسخ سرمایه گذاری مرحله اول ۲قضیه 

 

 را مشاهده کرده. Aاثبات. ضمیه 

 دارای سه ارزش مختلف باتوجه به نرخ تسهیم هزینه  R&Dنشان می دهد که سرمایه گذاری در  ۲قضیه 

، می باشد. بعالوه، اگر نرخ تسهیم هزینه پایین یا باال باشد، برای مثال، 

 افزایش می یابد. زمانی که و  سرمایه گذاری بهینه به میانگین و واریانس وابسته است. بطور خاص، با 

 است، سپس سرمایه گذاری به تحقق  نرخ تسهیم هزینه متوسط باشد، بصورت 

 وابسته بوده و در هر دوی آنها افزایش می یابد.



مشکل بهینه سازی زیر ، OEMمشخص شده در تابع هدف  ۲که در قضیه  CMبا ترکیب بهترین پاسخهای 

 باید حل شود:

 

 ناشی از حل بهینه اولین مرحله است. ۲4در معادله  OEMحل مشکل بهینه سازی 

 



 با معادله زیر مشخص می شود: OEM. نرخ تسهیم هزینه سرمایه گذاری بهینه اولین مرحله 3پیشنهاد 

 

 را مشاهده نموده. Aاثبات: ضمیمه 

، سپس نشان می دهد که اگر نرخ حق امتیاز مجوز به اندازه کافی پایین باشد، برای مثال،  3پیشنهاد 

بدون مجوز بدست آمده و هموازه بزرگتر از  1نرخ تسهیم هزینه تعادل مشابه با آنچیزی است که در سناریوی 

تعادل مشابه با همان نرخ در  ، سپس نرخ تسهیم هزینهبه اندازه کافی باال باشد، که  است. اگر  0.6

، سپس نرخ با مجوز است. هنگامی که سود ناخالص خارجی متوسط است، که،  1سناریوی 

و  ۲، 1وابسته می باشد. استراتژیهای تعادل با ترکیب نتایج قضیه  و  تسهیم هزینه تعادل به تحقق 

 CMو  OEMب برای به ترتی بصورت می آیند و نتیجه تعادل مربوطه بدست  3پیشنهاد 

 بیان می شود.

  



 . مقایسه دو سناریو4

در این بخش، بازده تعادل بدست آمده در دو سناریو مقایسه می شود. از آنجایی که تصمیم گیری در مورد مجوز 

 OEMصورت می گیرد که رهبر بازی است، ابتدا بررسی می شود که چه زمانی مجوز برای  OEMتوسط 

باشد یا خیر، باید به یاد آورد که نمی تواند تغییر کند.  CMسودآور است. دوم، اگر این تصمیم متناسب با 

انتظار می رود، نتایج به ارزشهای پارامتر وابسته بوده و می توانند به روشهای مختلف ارائه شوند. با چنانکه هم

است. در حال حاضر سه  مرکز بر پارامتر وفاداری اینحال، این باور وجود دارد که جامع ترین رویکرد شامل ت

تعریف می شود. همچنین آستانه زیر برای  ۲8و  ۲7، 16به ترتیب در معادله  ه یعنی نارزش آستا

OEM :معرفی می شود 

 : ارزش بطوریکه 

 : ارزش بطوریکه 

 بیان می شوند: CMو ارزشهای زیر برای 

 

و مرحله تصمیم گیری را  فناوریمجاز نبوده و یا  OEMپیشنهاد زیر شرایطی را مشخص کرده که تحت آن 

 بیان نمی کند.



 

 بهینه به نرخ وفاداری خارجی همانند زیر وابسته است: فناوری. استراتژی مجوز 4پیشنهاد 

R1 سپس یا  : اگر ،OEM  فناوری  خود را مجاز ندانسته، و هیچ

 گرفته شود. ۲یا  1جود ندارد اگر که این تصمیم در مرحله اختالفی و

R2 سپس یا  : اگر ،OEM  فناوری خود را مجاز ندانسته، و هیچ

 گرفته شود.  ۲یا  1اختالفی وجود ندارد اگر که این تصمیم در مرحله 

R3 سپس : اگر ،OEM  مجاز نداند.  1فناوری خود را در مرحله 

R4 :گرفته می  ۲ر مورد مجوز در مرحله ، سپس تصمیم گیری د

 سپس مجاز نیست. ، و اگر شود، و درصورتی مجاز بوده که 

R5 : سپس ،OEM  1فناوری خود را مجاز نداسته و این تصمیم در مرحله 

 گرفته می شود.

 

 اثبات: درست و براساس مقایسه ارزشهای سود.

 

زمینه مختلف در فضای پارامتر وجود دارد. در  5است.  OEMپیشنهاد باال براساس مقایسه سودهای موردانتظار 

مواردی را  R5و  3(، زمان بندی تصمیم گیری مجوز مهم نیست. زمینه های R2و  R1دو زمینه نخست )

را مشخص  ارزشهای  R4گرفته می شود. در نهایت،  1مشخص کرده که در آنجا تصمیم گیری در مرحله 

 گرفته می شود. در اینجا، تحقق پایین کارایی فناوری   ۲ز در مرحله کرده که در آنجا تصمیم گیری مجو

مانع از مجوز می شود علت آن  فناوری  را مجاز بداند، در حالیکه ارزش تحقق باال  OEMمنجر شده تا 

هیچ مجوزی را برای  OEM، بازار تاحد زیادی توسعه می یابد و اینست که با کارایی باالی فناوری  

 OEM، از اتالف زیاد تقاضا از مجوز فناوری ترجیح نمی دهد. به هنگام مواجه به تحقق پایین  جلوگیری

 مجوز فناوری  را برای رسیدن به درآمد خارجی ترجیح می دهد.



همچنانکه نظم ارزشهای مختلف در این پیشنهاد به سایر ارزشهای پارامتر وابسته است، توضیح نتایج دشوار می 

 ش عددی، شکلی نشان داده می شود که در یک نگاه می توان نتیجه را تصور کرد.باشد. در زیربخ

پیشنهاد بعدی به اولویتهای دو عضو کانال ازنظر تصمیم گیری مجوز )مجوز یا عدم مجوز( و زمان بندی آن 

می شود. ( اشاره می کند. این پیشنهاد، که براساس مقایسه بازده درست است، بطور کامل بیان ۲یا  1)مرحله 

نتایج بدون هیچ روشی به آسانی تفسیر نمی شوند، و نمایش بصری نیز در زیر ارائه می شود. هنوز، باید اشاره 

مورد باقیمانده، اولویتها  6، عالیق هر دو بازیکن کامال منطبق بوده، درحالیکه در 5تا  1کرد که در موردهای 

 متفاوت هستند.

 

 ه استراتژی مجوز به نرح وفاداری خارجی همانند زیر وابسته است:. اولویت اعضای کانال ب5پیشنهاد 

 مجوز را ترجیح می دهند. 1، سپس هر دو بازیکن در مرحله : اگر 1مورد 

تصمیم  ۲، سپس هر دو بازیکن در مرحله  : اگر ۲مورد 

 . و عدم مجوز درصورتی که  گیری مجوز را ترجیح می دهند، مجوز درصورتی که 

، سپس هر دو بازیکن هیچ تصمیم گیری مجوز را در مرحله : اگر 3مورد 

 ترجیح نمی دهند. 1

، سپس هر دو بازیکن مجوز را ترجیح داده، و یا  : اگر 4مورد 

 گرفته شود. ۲یا  1هیچ اختالفی وجود ندارد اگر که این تصمیم در مرحله 

 ، سپس هر دو بازیکن عدم مجوز رایا  : اگر 5مورد 

 گرفته شود. ۲یا  1ترجیح داده، و هیچ اختالفی وجود ندارد اگر که این تصمیم در مرحله 

 ۲تصمیم گیری مجوز را در مرحله  OEM، سپس : 6مورد 

. درحالیکه و عدم مجوز درصورتی که  می گیرد، و درصورتی مجوز را انتخاب کرده که 

CM  ترجیح می دهد. 1مجوز را در مرحله 



می گیرد، و  ۲تصمیم گیری مجوز را در مرحله  OEMسپس ، : 7مورد 

 1مجوز را در مرحله  CM. درحالیکه و عدم مجوز درصورتی که  درصورتی مجاز است که  

 ترجیح می دهد.

ترجیح نداده، درحالیکه  1هیچ مجوزی را در مرحله  OEM، سپس : 8مورد 

CM .مجوز را در مرحله ترجیح می  دهد 

مجاز  1فناوری  را در مرحله  OEM ، سپس: 9مورد 

و بدون  ترجیح می دهد، با مجوز اگر  ۲تصمیم گیری مجوز را در مرحله  CMدانسته، در حالیکه 

 .مجوز اگر 

مجوز را ترجیح داده، و هیچ اختالفی وجود ندارد  OEM، سپس : اگر 10مورد 

مجوز را ترجیح نداده، و هیچ اختالفی وجود هیچ  CMگرفته شود، درحالیکه  ۲یا  1اگر این تصمیم در مرحله 

 گرفته شود. ۲یا  1ندارد اگر این تصمیم در مرحاه 

عدم مجوز را  OEM، سپس یا  : اگر 11مورد 

هیچ  CMگرفته شود، درحالیکه  ۲یا  1ترجیح داده، و هیچ اختالفی وجود ندارد اگر این تصمیم در مرحله 

 گرفته شود. ۲یا  1مجوز را ترجیح داده، و هیچ اختالفی وجود ندارد اگر این تصمیم در مرحاه 

 



 

 .دارد فرق μ. تصمیم گیری مجوز زمانی که میانگین 1شکل 

 

 . مثالهای عددی4.1

 -1نموده که  اگرچه نتایج ما تحلیلی بوده، اما در این بخش به مثالهای عددی اشاره شده تا تصویر بصری را ارائه

شکل زمینه های مختلف در  -۲چگونه برخی از ارزشهای پارامتر بر تصمیم گیری مجوز تاثیر می گذارند 

 مشخص می شوند. صورت فلکی زیر از ارزشهای پارامتر بصورت معیار حفظ می شود: 5و  4پیشنهادات 

 

 



متغیر است درحالیکه  را نشان می دهد. ) بر انتخاب مجوز برای ارزشهای مختلف  و  اثر متغیر  1شکل 

، صفحه توسط 1تنظیم می شوند(. در شکل  و  بدون تغییر می ماند، و ارزشهای  ارزش 

منحنی توپر به دو منطقه تقسیم شده، در باال عدم مجوز یک گزینه مطلوب بوده و در پایین، مجوز بهترین 

پایین است. این نتایج  باال و  مجوز زمانی مفید است که گزینه است. این مورد منعکس می کند که انتخاب 

شده تا فناوری  را مجاز کرده،  OEMبطور مستقیم درک شده همچنانکه نرخ باالی درآمد باعث برانگیختن 

را از اینکار منع می کند. بطور خاص، منطقه مجوز کم می شود، و  OEMدرحالیکه رقابت باالی تکنولوژی، 

توسعه می یابد. میانگین باالی ارزش کارایی فناوری  منجر به افزایش  ز با افزایش میانگین منطقه بدون مجو

 تقاضا و سود شده، که درآمد خارجی از مجوز غالب می شود.

 

 

 فرق دارد.. تصمیم گیری مجوز زمانی که واریانس ۲شکل 

 



نشان می دهد.  ف واریانس بر تصمیم گیری مجوز را برای ارزشهای مختل و  . اثر متغیر ۲شکل 

حفظ می شود.  تنظیم کرد درحالیکه  تنظیم را به هنگام متغیر  و  بعالوه، باید 

موجب توسعه منطقه بدون مجور و کاهش منطقه مجوز می شود، بدین معنی که نوسان زیاد  واریانس زیاد 

 برای مجوز فناوری  می شود. OEMباعث کاهش انگیزه 

 

 

 تحلیل حساسیت در تعادل موردانتظار دو سناریو. 3جدول 

 

 

 . اثر توزیع احتمالی بر استراتژی مجوز4جدول 



 
 

 

توجه می  3بر تعادل جدول  و  ، ، M، به اثر متغیر 3برای تایید نتایج نظری بدست آمده در بخش 

 شوند. حفظ می 4در جدول    و  شود، درحالیکه ارزشهای پارامتر در این معیار بجز 

بزرگتر  x ،mتصمیم گیری مجوز را در دومین مرحله ترجیح می دهد. موازنه  OEM، 3با توجه به جدول 

، xبدون مجوز،  1مجوز مقایسه می شوند. اما نسبت به سناریوی  1کم است، همچنانکه با سناریوی  است، اما 

m  معتدل هستند، بازده  ۲سناریوی باال است. اگرچه استراتژیهای تعادل  پایین بوده، و  ۲سناریوOEM 

، تقاضای باال با سرمایه گذاری باال و همراه با سود ناخالص باال و تسهیم هزینه ۲بسیار باالست. همانند سناریوی 

مجوز کمک می کند. حتی اگر نرخ  1در مقایسه با سناریوی  OEMپایین صورت می گیرد، که به بازده باالی 

بدون مجوز نسبتا باال باشد، سرمایه گذاری نسبتا پایین بوده، از اینرو هزینه  1سناریوی تسهیم هزینه با توجه به 

 سود می برد. OEMسرمایه گذاری بسیار باال نیست. بعالوه، هزینه مجوز اضافی بدست آمده و در نهایت 

معتدل بوده، که تصمیم گیری مجوز در  و  ، ، Mنشان می دهد که تنها زمانی پارامترهای  3جدول 

گرفته شود و استراتژی مجوز تعادل به تحقق کارایی تصادفی فناوری  وابسته است. در غیراینصورت، در  ۲مرحله 

گرفته شود. در  ۲یا  1اکثر فضای پارامتر، هیچ اختالفی وجود ندارد زمانی که تصمیم گیری مجوز در مرحله 

ترجیح داده می شود. بطور  ۲ود دارد در جایی که تصمیم گیری مجوز در مرحله وج (R4)واقع، منطقه کوچک 

باال و  عدم مجوز را انتخاب می کند. با اینحال، زمانی که   OEMافزایش یافته،  ، Mخاص، زمانی که 

، در پتانسیل بازار افزایش یافته M، زمانی که 3فناوری  را مجاز می داند. با توجه به جدول  OEMرفته، 

سود ناخالص خرده  mتحت بدون مجوز همواره پایین است،  مقایسه با مورد تحت مجوز، نرخ تسهیم هزینه 



سرمایه گذاری سریعتر افزایش پیدا می کند. این امر منجر به تقاضای باال و هزینه پایین  xفروشی زیاد بوده و 

تمایلی به  OEM، ه شدت باالی رقابت  سود می برد. در مواجه ب OEMسرمایه گذاری می شود، در نهایت 

( نشان می دهد که ۲015مجوز فناوری  به منظور جلوگیری از ضرر زیاد تقاضا ندارد. مطالعه آلیان و همکاران )

رقابت در صنعت داروسازی تاثیر قابل توجهی بر زمان مجوز دارد اما این تاثیر با نوع رقیب فرق دارد. بطور خاص، 

افزایش تعداد ورودیها یا کاهش تعداد متصدیان در بازار به تاخیر می افتد. جدا از مطالعه آنها، مجوز فناوری  با 

تصمیم گیری مجوز را در مرحله  OEMنتایج ما نشان می دهد زمانی که شدت رقابت در سطح میانی باشد، 

بین تصمیم  OEMینصورت، دوم انجام می دهد، و استراتژی مجوز به تحقق بازده فناوری  وابسته است. در غیرا

مجوز را با شدت رقابت بسیار پایین  OEMگیری مجوز در اولین یا دومین مرحله جزئی می باشد. بطور خاص، 

ترجیح داده، درحالیکه عدم مجوز را در زمان مواجه با شدت رقابت نسبتا باال ترجیح می دهد. دلیل این اختالف 

ت که آنها اثرات ساختار بازار )ورودی یا متصدی( بر زمان مجوز ( اینس۲015) "آلیان و همکاران"با نتایج 

فناوری  را ربط می دهند اما تمرکز ما بر رقابت در زمان تصمیم گیری مجوز است. بعالوه، مشهود است که 

OEM  تمایل به مجوز فناوری  دارد زمانی که نرخ وفاداری و نرخ تسهیم درآمد نسبتا باال است. این مورد از

رد شایع مجوز فناوری  در چندین بخش مانند حمل و نقل، فناوری  اطالعات و تجهیزات حمایت می کند کارب

(. تحلیل حساسیت نه تنها بینشهای ۲016که در آنجا نرخ وفاداری نسبتا باالست )سن و استاماتوپولوس 

را در زمان مواجه با  مدیریتی بلکه راهنمایی های مهمی نیز برای شرکت ارائه می دهد که چگونه تصمیمات

 محیط متفاوت بازار تنظیم کند.

 بهره می برد. OEMنیز از استراتژی مجوز  CMدر نهایت، باید ذکر کرد که در اکثر موارد، 

. و  پارامتر باال، سه پارامتر توزیع احتمالی از کارایی فناوری  تصادفی وجود دارد یعنی  4جدا از 

ازنظر میانگین و واریانس تاثیر می گذارند، اما تاثیر قابل  1زنه در سناریوی اگرچه اینها فقط بر راه حل موا

و بطرو خاص بر تصمیم گیری مجوز داشته. به منظور درک اثرات پارامترهای توزیع  ۲توجهی بر نتایج سناریوی 

گین توزیع گزارش می شود که در هر دو مورد، میان ۲احتمالی بر استراتژی مجوز مطلوب، دو مثال در جدول 

 می باشد. 0.06و  0.8به ترتیب  و  

 



 

 .4. نواحی مختلف مشخص شده در پیشنهاد 3شکل 

 

نشان می دهند زمانی که توزیع احتمال اصالح شده، سایر پارامترها در ارزشهای معیار خود حفظ  ۲و  1مثالهای 

صورت گرفته و  1به مرحله  ۲، تغییر از مرحله 1می شوند، و زمان تصمیم گیری مجوز تغییر می کند. در مثال 

ی با توجه به تحقق مجوز تغییر می کند، ، تصمیم گیر1صورت می گیرد. در مثال  ۲روش دیگری نیز در مثال 

، تغییر از عدم مجوز با توجه به تحقق کارایی فناوری  تصافی صورت می گیرد. بطور ۲درحالیکه در مثال 

خالصه، نتیجه گیری واضح اینست که توزیع احتمال کارایی فناوری  تصادفی بطرو قابل توجهی نه تنها ازنظر 

 تاثیر می گذارد. OEMاتژی مجوز کمی بلکه از نظر کیفی بر استر

 را نشان می دهند. 5و  4به ترتیب پیشنهادات  4و  3براساس ارزشهای پارامتر معیار، اشکال 

وابسته است،  و  به ارتباط بین  OEMبیان می کند که استراتژی مجوز  4پیشنهاد 

 ه می شود، دو آستانه برای مشاهد 3منطقه را طبق روابط آنها ترسیم می کند. همانطور که از شکل  5و 

وجود  و  یعنی  ؛ و دو آستانه برای و  یعنی 



، سپس تصمیم مطلوب فاقد مجوز بوده و بنظر اگر  -1دارد. نتیجه اصلی این شکل عبارتست از: 

 وجود ندارد تا OEMمستقیما درک می شود. در واقع، اگر وفاداری بسیار پایین باشد، سپس هیچ نکته ای برای 

، سپس مورد آینه ای اگر  -۲استراتژی خود را مجاز کرده و خود را در معرض رقابت قرار می دهد. 

وجود دارد که در آنجا تصمیم گیری وابسته به  (R4)منطقه میانی  -3زمانی وجود دارد که مجوز سودآور باشد. 

منطقه نسبتا کوچک است. بعبارت تحقق کارایی فناوری  تصادفی است. همانطور که می توان مشاهده کرد، این 

به  ارزش  -4نباید تصمیم گیری مجوز را در دومین مرحله در اکثر فضای پارامتر بگیرد.  OEMدیگر، 

وابسته است. هرچه ارزش وفاداری باالتر باشد، سهم درآمد کمتر بوده تا  و پارامتر تسهیم درآمد  وفاداری 

OEM ،یا  1در اکثر فضاها، مهم نیست که تصمیم گیری مجوز در مرحله  -5 فناوری  را مجاز بداند. در نهایت

 ، تصمیم گیری مجوز در مرحله اول یک گزینه خوب است.4و  3گرفته شود. بطور کلی، طبق نتایج  ۲در مرحله 

، دو شریک در 1-5بیان می کند. در موارد  Ciبصورت  1را با مورد  5نتایج بیان شده در پیشنهاد  4شکل 

زنجیره تامین دارای اهداف هماهنگ ازنظر تصمیم گیری مجوز هستند. این موارد بخش زیادی از فضا را اشغال 

 3کرده، که ازنظر جلوگیری از هر گونه اختالف احتمالی خوب می باشد. همچنین نتایج عددی در جدول 

در اکثر فضای پارامتر بهره می برد. با توجه به این  OEMاستراتژی مجوز از  CMحمایت می شود که در آنجا 

 مادی نمی باشد. 8صورت فلکی پارامتر، مورد 

 

 

 

 



 

 .5. مناطق مختلف مشخص شده در پیشنهاد 4شکل 

 

 

 گسترش. 5

 در این بخش، فرضیاتی ارائه شده که استواری نتایج را ارزیابی می کند.

 

 . تابع توزیع کل5.1

تابع  تابع چگالی احتمال و  با  در فاصله  ابتدا تصور می شود که متغیر تصادفی 

 چگالی کل قرار دارد.



وابسته است. بدین  و واریانس  فقط به آمار متغیر تصادفی برای مثال میانگین  1تعادل سناریوی 

وزیع کل مشابه با توزیع دونقطه ای تاثیری ندارد. تعادل مربوطه در ت 1ترتیبف توزیع کلی بر تعادل سناریوی 

 است.

 حل می شود. 8مطرح می شود. ابتدا، مشکل دومین مرحله در معادله  ۲سپس تعادل سناریوی 

 

 

، هستند. بطور خاص، زمانی که کارایی فناوری  نسبتا زیاد است، مانند  1این موازنه ها مشابه با قضیه 

مجوز فناوری  ترجیح داده می شود؛ در غیراینصورت، عدم مجوز بهتر بوده، که مطابق با نتایج بدست آمده با 

بدون مجوز  1مشابه با سناریوی  ۲، تعادل سناریوی توزیع دونقطه ای است. بطرو مشابه، اگر 

 است.

می شود. برای تسریع در  مشخص (CM)سپس، مشکل اولین مرحله بررسی شده و تابع واکنش دنبال کننده 

 محاسبه، نمونه توزیع یکنواخت مطرح می شود. میانگین و واریانس بدین صورت هستند:

 

 را دنبال می کند مانند؛ xبهترین سرمایه گذاری فناوری   CMبا به حداکثر رساندن سود موردانتظار، 



 

 

 زیر است: CMمرحله  ( ناشی از استراتژی سرمایه گذاری اولین3۲حل مشکل بهینه سازی )

 

 ، مشکل بهینه سازی زیر حل می شود:OEMدر تابع هدف  یعنی  CMبا ترکیب بهترین واکنش 

 



 

 بدست آید: 34در معادله  OEMخ تسهیم هزینه بهینه اولین مرحله می تواند با حل مشکل بهینه سازی رن

 

 . تحلیل حساسیت در تعادل موردانتظار دو سناریو5جدول 



 

 . نمونه عددی برای تابع هزینه تعمیم یافته.6 جدول

 

 برآورد می کند که: که 



 

و همچنین بازده  بدست می آید و  ، سرمایه گذاری تعادل 33در معادله  با تفریق 

دشوار هستند، و  محاسبه می شود. در واقع، عبارتهای تحلیلی برای  تعادل 

 می تواند شبیه سازی عددی را برای حل آنها بکار گرفت.

 یک نمونه عددی براساس پارامترهای زیر انجام می شود:

 

 انجام می شود. 5در جدول  و  تحلیل حساسیت با توجه به 

 و  می توان نتیجه گرفت که فقط زمانی پارامترهای  5، از جدول 3مشابه با نتایج جدول 

انجام دهد و استراتژی مجوز تعادل به تحقق کارایی  ۲تصمیم گیری مجوز را در مرحله  OEMنترل شده، که ک

 ۲یا  1فناوری  تصادفی وابسته است. در اکثر فضای پارامتر، مهم نیست که تصمیم گیری مجوز در مرحله 

رگ مواجه بوده، اما مجوز را بزیا  Mزمانی عدم مجوز را ترجیح داده که با  OEMصورت بگیرد. بطور خاص، 

بزرگ ترجیح می دهد. بدین معنی که منطقه پارامتر زمانی کوچک بوده که تصمیم گیری  یا  در حضور 

تصمیم گیری را در  OEMباال رفته،  مجوز در دومین مرحله بهتر باشد. بدین ترتیب، هنگامی که میانگین 

دنبال می کند، از اینرو  از توزیع یکنواخت در  مرحله دو انجام می دهد. باید توجه داشت که 

است. از آنجایی که این عدم قطعیت باال در دومین مرحله حل  به معنی واریانس باالی  میانگین باالی  

 ترجیح داده، و در نتیجه سود باالتری بدست می آید. ۲تصمیم گیری مجوز ار در مرحله  OEMمی شود، 

می دهد که توزیع یکنواخت بطور کمیفی نتایج نظری بدست آمده با توزیع بطور کلی، این گسترش نشان 

 دونقطه ای را تغییر نمی دهد.

 



 . تابع هزینه بسیار کلی5.2

 در این بخش، تابع هزینه سرمایه گذاری بسیار کلی بدین صورت است:

 

ضریب هزینه وجود دارد. این تابع دارای عبارت خطی اضافی با توجه به یک است، بدین معنی که  a,b > 0با 

 ۲مشخص می شود. هر چیز دیگری همانند بخش  aهزینه نهایی در صفر دیگر صفر نیست اما کیفیت مثبت با 

رائه نمی شود، و این حفظ می شود، و از همین روش برای تعیین تعادل مربوطه دنبال شده، که برای حفظ فضا ا

که در آنجا پارامترها مشخص  6توابع هزینه بسیار کلی بر روی آنها نشان داده می شوند. مثال عددی در جدول 

 شده بصورت زیر است:

 

 

تصمیم گیری مجوز را در دومین مرحله  OEMنشان می دهد که برای این صورت فلکی پارامتر،  6جدول 

تعادل به تحقق کارایی فناوری  تصادفی وابسته است. با تغییر پارامترها، در اکثر  ترجیح داده، و استراتژی مجوز

بی اهمیت است. این حقیقت وجود دارد که  ۲یا  1بین تصمیم گیری مجوز در مرحله  OEMفضای پارامتر، 

متوسط هستند، منطقه پارامتر زمانی کوچک بوده که  bو  زمانی که پارامترها، مانند 

OEM  را ترجیح می دهند. این نتایج مطابق با تابع هزینه درجه دوم است. ۲گیری مجوز در مرحله تصمیم 

 بعالوه، با توجه به توزیع تعمیم یافته و توابع هزینه، نتایج نظری ما استوار هستند.

 

 . نتیجه گیری6

در زنجیره تامین درنظر گرفته شد. استراتژیهای تعادل قیمت گذاری،  R&Dدر این مقاله، مدل ساده همکاری 

سرمایه گذاری و تسهیم هزینه در دو سناریو بیان شدند یعنی سناریویی که در آنجا تصمیم گیری مجوز می 

گرفته شده و عدم قطعیت بازار حل می شود، و سناریویی که در آنجا این تصمیم می توان  R&Dتواند قبل از 

مرحله فروش به تعویق بیافتد که این عدم قطعیت حل می شود. تمرکز ما بر روی تصمیم گیری مجوز در 



هنگامیکه پتانسیل بازار، شدت  -1است. نتایج اصلی می توانند بصورت زیر خالصه شوند:  OEMاستراتژیک 

ر آنجا تصمیم گیری رقابت، نرخ وفاداری و نرخ تسهیم درآمد متوسط باشد، منطقه پارامتر کوچک است که د

ترجیح داده می شود. اما برای اکثر فضای پارامتر، مهم نیست که تصمیم گیری مجوز در  ۲مجوز در مرحله 

را  1تصمیم گیری مجوز در مرحله  OEMگرفته شود. بعالوه، مواردی نیز وجود دارند که در آنجا  ۲یا  1مرحله 

فناوری  را مجاز بداند، اما عدم  OEMری زیاد منجر شده تا نرخ تسهیم درآمد یا نرخ وفادا -۲ترجیح می دهد. 

عدم قطعیت کارایی فناوری  باعث توسعه سرمایه  -3قطعیت، رقابت یا پتانسیل بازار زیاد مانع از اینکار می شود. 

می شود، اما اثر غیریکنواخت بر  OEMو  CMگذاری تکنولوژی، سود ناخالص خرده فروشی موردانتظار و سود 

عدم  OEMاگر انتخاب مجوز در دومین مرحله صورت بگیرد،  -4تسهیم سرمایه گذاری را نشان می دهد.  نرخ

توزیع  -5مجوز را انتخاب کرده اگر که کارایی فناوری  باال باشد، در غیراینصورت، مجوز را انتخاب می کند. 

در اکثر موارد،  -6ختلف مجوز شود. احتمال متفاوت کارایی فناوری  تصادفی ممکن است ناشی از استراتژیهای م

 اعضای کانال دارای اولویتهای مشابهی ازنظر استراتژی مجوز هستند.

می  OEMبراساس قراردادهای تسهیم هزینه و تسهیم درآمد همکاری می کند.  OEMبا  CMدر این کار، 

بطور انعطاف پذیر تنظیم کند. با اینحال، در برخی  CMتواند نرخ تسهیم هزینه را طبق برنامه تسهیم درآمد 

مورادف دنبال کننده یک درآمد حفظ شده را بجای مکانیسم تسهیم هزینه ترجیح می دهد. نحوه مطرح کردن 

ارزشمند است. بطور خاص،  OEMتمایل به این همکاری دارد برای  CMدرآمد حفظ شده بهینه بطوریکه 

ن پارامتر مدلسازی می شود، و بصورت یک متغیر استراتژیک می تواند بینشهای مکانیسم تسهیم درآمد با عنوا

جالبی را نشان دهد. در نهایت، نقش استراتژیک صاحب مجوز بجای مدلسازی حضور آن بواسطه تاثیر بر تقاضای 

OEM .بوضوح جالب است 

 

 ضمیمه 

A1 1. اثبات پیشنهاد 

 حل می شود: CMبا القای وارونه، ابتدا مشکل مرحله دوم 

 



 

 با استفاده از موقعیت مرتبه اول، 

 

 حل می شود: OEMسپس، مشکل مرحله دوم 

 

 بصورت زیر محاسبه می شود: mبطور مشابه، سود ناخالص بهینه خرده فروش 

 

 بدین صورت است: CM، مشکل اولین مرحله 39و  37با توابع پاسخ مرحله دوم 

 

 بدست می آید: راه حل مربوطه به آسانی بصورت زیر

 

 زیر حل می شود: OEMمشخص، مشکل اولین مرحله  ، و 41و  39،  37سپس، با درنظر گرفتن معادله 

 

 در نتیجه، 

 



 مشخص 9—1موجب راه حلهای تعادل می شود همچنانکه در معادله  41و  39، 37در  43جایگزینی معادله 

 .شده

 

A2 2. جزئیات انحرافات در جدول 

 مشخص شده اند بصورت زیر می باشند: ۲استراتژیهای تعادل و بازده که در جدول انحرافات 





 

A3 2. اثبات پیشنهاد 

 بدین صورت هستند: با توجه به  انحرافات 



 

A4 1. اثبات قضیه 

 بدین صورت است: ۲، پاسخهای مرحله دوم با و بدون مجوز فناوری  در مرحله و  Xبا توجه به 

 

 نتیجه می دهد که: OEMدر سود  45و  44جایگزینی معادله 

 

، در را ترجیح داده زمانی که  مجوز فناوری   OEMبا مقایسه سودهای با و بدون مجوز، 

است. سود ناخالص خرده فوشی و قیمت  OEMانتخاب بهتری برای  غیراینصورت، عدم مجوز 

 بدست می آید. 31و  30عمده فروشی در معادله 

 



A5 3و پیشنهاد  2. اثبات قضیه 

 بدست آوردن نتیجه مربوطه با استفاده از شرایط مرتبه اول آسان است. در اینجا ذخیره فضا حذف می شود.

 

 

 

 

 صنایع الکترونیک کرج

 تنظیم کننده :خانم مینا چام


