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Цифрова революція у розповсюджені 
музики 

 

Товариство імені Фраунгофера та МР3 

У 1991 році  німецьке Товариство сприяння прикладним дослідженням 

імені Франугофера розробило алгоритм, який запустив революцію у системі 

розповсюдження і споживання музики. Алгоритм (який прийнято називати 

«кодек») дозволяє стискати цифрове аудіо до приблизно 1/10 його 

початкового розміру з невеликими втратами якості. Формат також 

уможливив включення у файл деякої інформації про трек – наприклад, назви 

пісні та імені виконавця. Цей формат стиснутого аудіо був названий «MPEG-

1 layer 3» - або більше відома назва «mp3». До 1995 року для споживачів вже 

були доступні програми, які дозволяли музику з дисків перекодовувати у 

mp3-формат. Тепер пісня стала файлом, який можна зберегти на жорсткому 

диску, причому файлом досить малим, щоб його можна було вислати через 

Інтернет. Формат mp3 став надзвичайно популярним серед користувачів, які 

ділились музикою онлайн і компанії-розробники програмного забезпечення 

почали випускати багато варіантів mp3-енкодерів (утиліт, які стискали файли 

у формат mp3) та декодерів (які відтворювали mp3). Виробники 

комп’ютерного «заліза» вирішили теж заробити на цьому тренді і на ринку 

з'явились mp3-плеєри. 

Зі зростанням популярності формату Товариство імені Фраунгофера 

постало перед дилемою – чи варто пустити в дію патент на використання 

алгоритму mp3 і спробувати зібрати роялті за його використання, чи слід 

дозволити користувачам і виробникам користуватись ним безкоштовно, 

посилюючи його проникнення. Якщо б Товариство вирішило обмежити 

використання алгоритму, воно стикалось з ризиком, що могутні конкуренти 

(такі як Microsoft і Sony) розроблять конкуруючі формати. Якщо ж дозволити 

користуватись алгоритмом безкоштовно, навряд чи вдасться отримати 

прибуток від винаходу. 

Товариство імені Фраунгофера вирішило використати частково відкриту 

ліцензію, уклавши в 1995 році угоду з Thomson Multimedia, як ексклюзивним 

ліцензійним представником патенту на mp3. Thomson, в свою чергу, провів 

переговори з низкою компаній, що включали Apple, Adobe, Creative Labs, 

Microsoft, і багато інших. Така широка мережа mp3-ліцензіатів (на початку 
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2001 року їх було вже 100) дозволяла споживачам мати легкий доступ до 

енкодерів, декодерів і формату загалом. Ліцензіати, як правило, пропонували 

декодери безкоштовно, а за можливість використання енкодерів стягували 

номінальну платню.  

Товариство імені Фраунгофера продовжило розвивати інновації, 

запровадивши формат mp3pro, працюючи з форматом Advanced Audio Coding 

(AAC) разом з Dolby, чим пізніше скористається Apple. Багато компаній 

також розробили власні кодеки для стискання аудіо, включно з Sony (кодек 

ATRAC, початково розроблений для використання міні-дисків) і Microsoft 

(WMA, запущений у 1999). Однак уже в середині 90-х років mp3 можна було 

знайти на комп’ютерах по всьому світу і було схоже, що битву за 

домінуючий стандарт серед стиснутих аудіо-форматів він виграв. 

 

На сцені Napster. 

У 1999 році студент Північно-східного університету м. Бостона Шон 

Фенінг випустив Napster – програму, що дозволяла через Інтернет легко 

ділитись файлами mp3. Napster забезпечував зручний варіант онлайн-пошуку 

і розповсюдження файлів для любителів музики. Інтерфейс програми мав 

поле пошуку, щоб знайти в мережі інших користувачів, у яких були потрібні 

музичні файли. На серверах Napster не було ніяких mp3-файлів; у них була 

лишень інформація, який користувач має який файл, що ним він згоден 

поділитись; а також, чи цей користувач в даний момент є онлайн, щоб 

скачати необхідну музику. Napster став першим з цілого ряду додатків «peer-

to-peer» і саме він допоміг зробити популярним даний вид зв’язку1. 

Napster був безкоштовним, і, як швидко розуміло все більше людей з 

доступом в Інтернет, безкоштовною ставала музика, до якої Napster надавав 

доступ. Користувачі почали інтенсивно обмінюватись матеріалом, 

захищеним копірайтом – комерційними записами і музикою. Фактично, 

більшість музики, завантаженої через Napster, була захищена авторськими 

правами. Вже до березня 2000 р. було завантажено 5 млн копій Napster. В 

часи розквіту у Napster було 70 млн користувачів. 

Отож, «музичні пірати» з усього світу опанували Napster, а Американська 

асоціація звукозапису (ААЗ), торгова група, що представляє провідні музичні 

організації США, забила на сполох. ААЗ непокоїлась, що нелегальне 

скачування музики призведе до втрати прибутків її власників – студій 

звукозапису, які володіли правами на більшу частину популярної музики, 

                                         
1 Ще одним прикладом подібної програми може слугувати BitTorrent, наразі найбільш поширена незаконна 

система передачі файлів 
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доступної онлайн. ААЗ вжила юридичних заходів проти Napster і 

користувачів програми, намагаючись припинити нелегальне поширення 

музики в Інтернеті. Цей крок був неоднозначним з ряду причин. Деякі 

аналітики твердили, що важко боротись з технічним прогресом лише через 

суд і ААЗ зазнає невдачі, якщо не запропонує користувачам законної 

альтернативи, щоб вони могли купити музику в Інтернеті. Інші аналітики 

зайняли ще більш непримириму позицію, заявляючи, що студії звукозапису 

не борються за права виконавців, а просто захищають свою бізнес-модель, 

яка вже застаріла.  Вони стверджували, що Napster став такий популярний 

саме через негнучку систему традиційної дистрибуції музики за явно 

завищеними цінами, коли шанувальники змушені купувати невиправдано (як 

багато хто вважав) дорогі альбоми виконавців і не мають можливості 

придбати окрему пісню. Це вже не перший раз індустрія розваг опиралась 

змінам у бізнес-моделі і не могла опанувати нову технологію. У 2001 році у 

статті в журналі «The Economist», зокрема, зазначалось: «Фонографи вбивали 

нотні записи, радіо загрожувало продажам платівок, відеомагнітофони мали 

прикінчити кінотеатри, а касетні магнітофони – викликати апокаліпсис у 

музичній галузі… У кожному з випадків страхи виявились 

необґрунтованими. Нові технології тільки розширювали ринки небаченими 

досі способами». Деякі коментатори стверджували, що нові технології мусять 

стати прибутковими для звукозаписуючої галузі. Якщо правильно ними 

скористатись, то можна отримати недорогий канал дистрибуції, а також 

прямий контакт з споживачем, що дозволяє застосувати цільовий маркетинг. 

У 2001 році Napster запропонував ААЗ партнерство, яке передбачало 

законну модель дистрибуції, яка б надавала доступ до оналйн-музики на 

умовах підписки. ААЗ відмовилась від пропозиції, натомість продовжила 

судове переслідування Napster. У липні 2001 року суд став на сторону ААЗ і 

Napster закрили. Це був удар для всієї світової спільноти музичних 

шанувальників. 

Хоча студії звукозапису виграли бій проти Napster, вони починали 

розуміти, що це далеко не кінець. Сервіси схожі на Napster почали виникати 

як гриби, пропонуючи «обізнаним» користувачам можливість і надалі 

скачувати безкоштовну музику. Студії звукозапису все притягали і притягали 

до суду один сервіс за іншим, а також користувачів, які користувались 

нелегальним скачуванням, але навіть вони розуміли, що потрібно дати якусь 

легальну альтернативу. Відповідно, Warner Music в партнерстві з кількома 

іншими студіями впровадили MusicNet, а Sony Entertainment і Universal 

створили Pressplay. Обидва сервіси працювали за передплатою і дозволяли 
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легально качати музику з Інтернету. Тим не менш, у спробі контролювати 

свої каталоги, студії використали пропрієтарний формат файлів і дуже 

жорсткі схеми управління цифровими правами, які користувачам не 

подобались. Більш того, жоден з сервісів не пропонував такого широкого 

вибору, як нелегальні сайти. Популярність peer-to-peer продовжувала 

зростати. Ситуацію врятував Стів Джобс. 

 

iTunes спішить на допомогу. 

В квітні 2003 року Apple відкриває iTunes Music Store. Після укладення 

угод з пяться провідними студіями звукозапису (Sony, Universal, BMG, 

Warner Music Group і EMI), iTunes запропонував початковий каталог з 

200 000 піснями, які можна було скачати за 99 центів кожна. Успіх прийшов 

одразу – за перший же рік було скачало 50 млн файлів, що швидко зробило 

iTunes провідним дистриб’ютором музики в Інтернеті. Apple отримав 

благословення від студій звукозапису після того, як гарантував їм, що файли, 

придбані через Music Store будуть захищені від нелегального поширення 

через систему управління цифровими правами “FairPlay”. По суті iTunes 

Music Store пропонував два формати файлів AAC і модифікований mp3. За 

системою управління цифровими правами Apple, пісню можна було закачати 

лише на 5 пристроїв, а відтворювати лише на iPod MP3-плеєрі. На додачу, ці 

файли не можна було вислати через електронну пошту чи поширити по 

Інтернету, файли були «сховані» на iPod у підкаталогах, що утруднювало 

їхнє копіювання на iPod друга. Такі характеристики запобігали масовому 

поширенню пісень, до втіхи менеджерів студій звукозапису. 

Успіху iTunes сприяло багато чинників. Компанія мала «крутий» імідж, 

привабливий і для студій звукозапису і для користувачів.  Також компанія 

використовувала знайомий mp3-формат, пропонувала привабливу ціну за 

пісні, а ліцензійна угода з п’ятьма основними студіями забезпечувала 

величезний асортимент для користувачів. На додачу “FairPlay” був не 

настільки обмежуючим, як інші схеми управління цифровими правами, а це 

було важливо для багатьох користувачів. Успіх iTunes був прискорений 

успіхом iPod’ів. iPod – це портативний mp3-плеєр, який був гарно 

сконструйований, гарно розрекламований і зручний для користувачів. Хоча 

виникала певна критика щодо їхньої функціональної надійності (в основному 

пов’язана з коротким «життям» батареї) і якості звуку, звичайні слухачі 

оцінили плеєри. На втіху ААЗ, iPod вимагав синхронізації через iTunes, тому 

ділитись музикою, збереженою в iPod чи купленою в iTunes, було 

проблематично. 
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Індустрія звукозапису знайшла новий канал дистрибуції, що приносив 

вагомий дохід (70 центів з 99 за кожний файл на iTunes спрямовувались 

безпосередньо студіям), а Apple уклав ліцензійні угоди з більшістю великих 

студій, сформувавши величезний каталог. Apple постійно доповнював 

каталог, щоб стимулювати користувачів купувати музику на iTunes, а це в 

свою чергу, стимулювало продажі iPod’ів, оскільки на плеєрах конкурентів  

програвати файли, куплені на iTunes, було неможливо. Apple був у дуже 

вигідній позиції, але загрози вже стукали у двері. 

У березні 2006 року Національна асамблея Франції прийняла закон, що 

вимагав від Apple відкрити свою технологію управління цифровими правами 

“FairPlay” для французьких конкурентів по галузі. Це означало, що Apple був 

би змушений дозволити, щоб пісні, скачані з французького iTunes Music Store 

могли б відтворюватись не лише на iPod’ах, але на будь-яких mp3-плеєрах, а 

отже, і iPod мав би почати відтворювати конкурентні формати, наприклад, 

ATRAC3, куплені через онлайн-магазин Sony Connect. Багато користувачів 

схвалили б таку сумісність, але вона підірвала би «модель ліцензування 

єдиного оператора», яка так подобалась студіям звукозапису і створила 

велику та лояльну базу клієнтів для Apple. Спершу аналітики поговорювали, 

що Apple, напевне, покине ринок Франції, але натомість компанія почала 

переговори зі студіями щодо менших обмежень управління цифровими 

правами. До березня 2009 року Apple переконав найбільші музичні студії 

дати свій дозвіл на продаж пісень через iTunes без управління цифровими 

правами взагалі. У відповідь  Apple прийняла багатоярусну цінову систему, 

як вже давно вимагали провідні студії. 

Збільшення використання смартфонів, які на додачу до інших функцій 

містили і цифрові музичні бібліотеки користувачів, допомогло підтримати 

зростання продажів цифрової музики. У 2011 році вперше в історії продаж 

цифрової музики перевищив продаж фізичних носіїв і захопив 50,3% 

загального музичного ринку.  На даний час в розвинених країнах цифрові 

доходи складають близько 65% всіх доходів від продажу музики. Тим не 

менш, аналітики пророкують, що найближче майбутнє принесе значне 

скорочення продажів музики. До цього може призвести популярність сервісів 

потокової трансляції, таких як Pandora і Spotify, які дозволяють слухачам 

насолоджуватись будь-якою музикою, коли завгодно, за допомогою будь-

якого пристрою, навіть без зберігання треків на диску. 
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Питання для обговорення 

1. Які умови в галузі призвели до революції у розповсюджені музики, 

описаної у кейсі? Хто з зацікавлених сторін отримав найбільшу вигоду, а хто 

поніс найбільші збитки від цієї революції? 

2. Чому сайти музичних магазинів, створені студіями звукозапису, не 

змогли привабити аудиторію? Що б могли студії зробити іншим чином(якщо 

взагалі таке можливо)? 

3. Що визначатиме успіх таких сервісів, як iTunes у найближчому 

майбутньому? 
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