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  )CDN(در مورد ضوابط و مقرات ارايه خدمات شبكه توزيع محتوا  يتخصص ينظرسنج

 

  مقدمه

در توليد و مصرف محتوا در  توجهي قابلبا افزايش سرعت اينترنت و ضريب نفوذ دسترسي آن در كشور شاهد رشد  

شود استفاده از  بيني پيشو اجتماعي موجب شده است تا  رساني اطالعهاي  استفاده از خدمات ويديويي و شبكه .كشور هستيم

تر كاربران به عنوان يك نياز بس هب ها آنكيفي  ارايهلذا توزيع اين محتواها و  . داشته باشد توجهي قابلمحتوا در كشور با رشد 

الوه بر كمك به توزيع كيفي ع ها آنهاي توزيع محتوا و گسترش  ايجاد شبكه. اينترنت و شبكه ملي اطالعات ضروري خواهد بود

مناسب  هاي سياستلذا اتخاذ . دهد را در شبكه توزيع و زيرساخت كشور كاهش مي هزينهپر  هاي گذاري سرمايهمحتوا نياز به 

هدف از اين نظرسنجي، كسب  .ها الزم خواهد بود كيفي محتوا بر بستر اين شبكه ارايهدر جهت توسعه اين خدمات در كشور 

در مورد اقدامات الزم سازمان تنظيم مقررات و  )CDN(توزيع محتوان، ذينفعان و بازيگران حوزه خدمات نظرات خبرگا

   اين خدمات در كشور است ارايهنحوه  دهي نظامارتباطات راديويي در خصوص 

  توزيع محتوا هاي شبكه - 1

محتواي حجيم روز به روز افزايش يافته  خصوص بهمحتوا  ارايهبا گسترش اينترنت و توسعه خدمات مرتبط با آن، 

اين نياز با گسترش . افزايش اين حجم از محتوا همواره نياز به توسعه پهناي باند و زيرساخت شبكه را افزايش داده است. است

 ارايهزماني  تأخير حال اينبا . هاي اينترنتي همراه بوده است خدمات اينترنت و سرعت متوسط عرضه داده ارايهسرعت  روزافزون

به كيفيت باال موجب   خدماتاينترنتي از منبع تا مقصد، افزايش كاربران، نامتقارن بودن تقاضاي كاربران، نياز برخي از   خدمات

 تصوير، متن،( اي چندرسانه خدمات افزايش. شدن توزيع محتوا مطرح گرديد غيرمتمركزشده است تا ارسال بهينه محتوا و 

 متمركز مكانيزمهاي از استفاده كه طوري به است، برده باال سرعت به نيز را  خدمات گونه اين اضيانمتق حجم) ويديو صوت،

  .گردد مي خدمات كيفيت كاهش و بيشتر هزينه به منجر محتوا تحويل براي داده مراكز

استفاده از پهناي باند و منابع شبكه براي افزايش كيفيت و سرعت عرضه داده  سازي بهينهدر نظر گرفتن موارد فوق  با 

كيفي خدمات را نيز اضافه نماييم، استفاده از يك  ارايهدر  تأخيرعالوه بر اين، اگر به موارد فوق كاهش .  مد نظر قرار گرفت

به عنوان ) CDN(هاي توزيع محتوا فاده از شبكها استتاين امر موجب گرديد . گردد وزيع بهينه محتوا ضروري ميفناوري جهت ت

  .اند راهكاري براي فائق آمدن بر مشكل توزيع محتوا توسعه يافته

. شود تر محتوا به كاربران اينترنت استفاده مي كه براي تحويل دهي سريع است 1توزيع محتوا، يك شبكه فوقاني  شبكه

هاي مختلف شبكه اينترنت و با استفاده از سيستم مسيردهي  اده در محلاز د روز بهيك كپي  داشتن نگهاين شبكه محتوا، با 

كند، عمل  ارايهرا  خدماتتواند بهترين  ، درخواست وارده از سمت كاربر به سوي سروري كه مي3و مديريت متمركز 2هوشمند

  .كند مي

                                                 
1 Overlay 
2 Smart Routing 
3 CDN Management system 
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 شبكه در سرور يك روي از قبول قابل سرعتي و كم تأخير با توانند مي كاربران ،)CDN(محتوا تحويل شبكه يك در

 مسير كه نيست نياز كاربران، سوي از تقاضايي هيچ شيوه، اين به. يابند  دسترسي خود درخواستي محتواهاي كليه به خانگي،

لذا يك شبكه . كند طي را شبكه لبه تا نهايي كاربر از است كافي بلكه كند، طي را نهايي مقصد تا مبدأ از شبكه در طوالني

CDN  استداراي اهدافي است كه موارد اصلي آن به شرح زير:  

 ها درخواستجديد داده و  هاي درخواستتوانمندي به منظور انجام : 1پذيري مقياس  •

 پاسخ كاربر تأخيرزمان پاسخ يا : 2عملكرد  •

 ها زماندر تمام  خدماتدر دسترس بودن : 3اطمينان قابل  •

 محتواجلوگيري از دسترسي و اصالح : امنيت  •

عالوه بر توزيع محتوا شامل موارد مربوط به  ها بخشاين . است مختلفي هاي بخشداراي اجزاء و  CDNيك شبكه 

  .دهد شكل زير اجزاي اصلي شبكه توزيع محتوا را نشان مي. گردد مديريت هزينه نيز مي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجزاي اصلي شبكه توزيع محتوا - 1شكل 

  

                                                 
1 Scalability 
2 Performance 
3 Reliability 

سازي  محتوا آماده  
 صورت حساب

 استقرار  محتوا

 حسابداري

 مسيريابي درخواست

 Mاي  سرور لبه 1اي  سرور لبه

 مصرف  محتوا

 توزيع   محتوا

CDN 

 اكتساب محتوا
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  خدمات توزيع محتوا ارايهزنجيره  - 2

شناسايي عوامل مهم . خدمات هستيم ارايههاي توزيع محتوا نيز مانند هر كسب و كار ديگر نيز نيازمند زنجيره  در شبكه

 .و تاثيرگذار اين زنجيره نقش بااليي در اتخاذ سياست صحيح در نظارت و تنظيم بازار دارد

  .شود در ادامه بخشهاي مختلف اين زنجيرة تامين توضيح داده مي. دهد محتوا را نشان مي ارايهزنجيره تامين  2شكل 

  

  ) CM(محتوا كنندة توليد  •

محتواي  ارايه سايتيك به عنوان مثال تمام افرادي كه در . باشد ول توليد و ايجاد محتوا ميوكننده محتوا مستوليد 

كنند تا در اين سايت نمايش داده شود به عنوان توليد كننده  اي فيلم و محتواي شخصي خود را آپلود مي ويديويي و چندرسانه

   . شوند محتوا شناخته مي

  ) CO(محتوا مالك  •

شود كه مالك محتوا بوده و حق كپي رايت  خدمات مالك محتوا به واحد يا شخصي گفته مي ارايهر زنجيره تامين د

  .باشد محتوا بر عهدة اين واحد مي

  )  CP(محتوا كنندة فراهم  •

  .فراهم كننده محتوا، وظيفه تامين محتوا براي كاربر نهايي را بر عهده دارد

  ) SP(سرويس كنندة فراهم  •

تواند يك  فراهم كننده سرويس در يك شبكه مي. سرويس را در سطح باالي اينترنت برعهده دارد ارايهاين بخش 

  . كنندة خدمات محتوا باشد ارايهسايت و  وب

  

  ت مربوط به بخش اولسواال

شود و  انجام مي CDNبين ارسال مديريت شده توزيع محتوا مانند آنچه در شبكه تاثير  تفاوتاز نظر شما  -1

 بر روي شبكه چيست؟ارسال غير مديريت شده محتوا 

 بايد قرار داده شوند؟ كشور و شبكهاي در چه مناطقي از  به نظر شما سرورهاي لبه -2

 ران چيست؟هاي توزيع محتوا در اي هاي فني براي پياده سازي معماري شبكه محدوديت -3

  هاي توزيع محتوا در ايران گردد؟ تواند موجب ارتقاء دانش مربوط به شبكه به نظر شما چه سياستهايي مي -4
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  ) CDN(محتوا تحويل شبكة  •

  CDNشبكه . مي دهد  ارايهبازيگري است كه خدمات تحويل محتوا را )  CDN(فراهم كننده شبكه توزيع محتوا  

  .مي دهد ارايهپوششي براي اينترنت است كه ارزش افزوده اي را براي تحويل محتواي اينترنتي پايه، 

  اينترنت سرويس كنندة فراهم  •

سرويسهاي ارتباطات داخلي اينترنت را به فراهم كننده . كند اين بخش سرويس اينترنت را براي كاربر نهايي فراهم مي

  :كرد قسمت تقسيمبه دو آنها را مي دهد كه مي توان  يهارامشتريان 

كه ارتباطات اينترنت  2، يك اپراتور شبكه محلي است يا  اپراتور رده يا سطح ) IAP(فراهم كننده دسترسي اينترنت -1

  .مي دهد ارايهرا به مصرف كنندگان و تهيه كنندگان محتوا 

تامين كننده ستون فقرات  1ه ايي با پوشش  كامل در سطح يا رده شبك)  IBP(فراهم كننده ستون فقرات  اينترنت -2

  .اينترنت است

  ) ITP(اينترنت عبور كنندة فراهم  •

  . را برعهده دارد اينترنت سرويسكنندگان مختلف  فراهماين بخش وظيفة اتصال شبكة 

  ) IAP(دسترسي سرويس كنندة فراهم  •

شود وظيفه فراهم نمودن امكانات شبكه براي كاربران نهايي و اتصال  اين بخش كه به آن اپراتور شبكه نيز گفته مي

  .را برعهده دارد اينترنت سرويسكنندگان مختلف  فراهمكاربران به 

   نهايي كاربر  •

كاربران نهايي . دهد و متقاضي دسترسي به محتواي خاصي است را سفارش مي  كاربر نهايي كسي است كه سرويس

همچنين متقاضي بهترين سرويس در قبال پولي كه . خواهان دسترسي آزاد به هر سرويسي در هر نقطه و هر زماني هستند

در اين . كنند ي پولي بابت خدمات دريافت شده پرداخت نميالبته در برخي موارد كاربر نهاي. كنند نيز هستند پرداخت مي

  .گردد سرويس از طريق تبليغات و حاميان مالي تامين مي ارايهموارد، هزينة 

  خدمات محتوا ارايهزنجيره تامين  - 3شكل 

  

مالك 

 محتوا

 هفراهم كنند

 محتوا

 هفراهم كنند

 سرويس
CDN 

 هفراهم كنند

سرويس 

  اينترنت

 هفراهم كنند

عبور 

 اينترنت

 هفراهم كنند

سرويس 

 دسترسي

 كاربر نهايي



 

  5  

 

  )CDN(در مورد ضوابط و مقرات ارايه خدمات شبكه توزيع محتوا  يتخصص ينظرسنج

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  خدمات توزيع محتوا ارايهسياستهاي نظارت بر  - 3

 ارتباطات و تعامالت با ساير نودهاي زنجيره تأمين -1- 3

خدمات دارد و مناسب اين  ارايههمكاري و تعامل بخشهاي مختلف زنجيره تامين خدمات توزيع محتوا نقش بااليي در 

از  يكيآنجا كه  از. اين بخشها در نظر گرفته شود ه در اين زمينه اتخاذ خواهد شد بايد تعامل مناسبدر سياستهاي كالني ك

 ينودها يرسا يارتقا يطاست، الزم است شراشبكه كلي اطالعات ارتقا و توسعه  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،اهداف كالن 

، بر اساس ينمتأ يرهزنج يندر ا. در نظر گرفته شودخدمات مناسب در شبكه ملي اطالعات  ارايهدر راستاي  ينتأم يرهزنج

و  يكاربرد يها دهندگان خدمات برنامه ارايهمحتوا و  يدكنندگانتول ينترنتي،مراكز داده ا يرنظ ييشده، نودها مطالعات انجام

ها در  پروانه ينموجود در پروانه و مجوز دارندگان ا يطاست شرا الزملذا . كنند يم ينيآفر نقش ينترنتيدهندگان خدمات ا ارايه

 يها مجوزها و پروانه يرو در نظر داشتن اصول حاكم بر سا يبررس ينكهبه عالوه ا. يردمد نظر قرار گسياستهاي اتخاذ شده 

  .دهد يرا كاهش م ياحتمال هاي يهمپوشان ررات،مق يمتنظ يونسيكم ياز سو يبو تصو يندر حال تدو يا شده يبتصو

  ينترنتيدر مراكز داده ا يزبانيم -1- 1- 3

از اين . كند خدمات شبكه توزيع محتوا مزاياي فراواني را ايجاد مي ارايهكز داده اينترنتي داخلي براي استفاده از مرا

  :توان به موارد زير اشاره نمود جمله مي

  به بخش دوم مربوطسواالت 

 نماييد؟ قابل استفاده در شبكه هاي تويع محتوا پيشنهاد مي و توسعه محتوايچه راهكاريهايي را براي ايجاد  -1

و آيا استفاده از شبكه هاي توزيع محتوا براي  ؟دانيد در ايران را شامل چه سرويسهايي مي CDNبازار  -2

 دانيد؟ اي در كشور را مناسب مي سرويسهاي چندرسانه

 خدمات توزيع محتوا باشند؟توانند ارايه دهنده  هاي اينترنت در ايران مي سرويس دهندهآيا  -3

 ؟نقش مراكز داده در زنجيره ارايه خدمات توزيع محتوا چيست -4

 ؟چه مي دانيددر كشور  شبكه ها راراهكارهاي توسعه اين  -5

چه مدلهايي توسط ارايه دهنده هاي خدمات توزيع محتوا را براي ارايه اين سرويس در كشور پيشنهاد  - 6

 ؟كنيد مي
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  يداخل ينترنتيكمك به توسعه مراكز داده ا  •

كاربران اعم از  يها و محتوا داده يتاز آنجا كه لزوم توجه به امن: كاربران يها و محتوا داده يترفتن درجه امن باال

عالوه بر  ينترنتيدر مراكز داده ا يزبانيبر م يدتأك يست،ن يدهپوش يو كسب و كارها بر كس يقيو كاربران حق يقياشخاص حق

كاربران و متعاقب آن توسعه كسب و  يها و محتوا داده يتموجب باال بردن سطح امن ينترنتي،توسعه كسب و كار مراكز داده ا

  .شود يها م ار آنك

  اطالعات كشور يشبكه مل يژهكالن كشور به و ها ياستاهداف س ياجرا يحركت در راستا  •

 يينها تع آن يتو حوزه فعال يبند دسته يدر سه گروه اصل يراطالعات به صورت ز يمراكز داده در  شبكه مل نقش

  . است يدهگرد

   يمراكز داده بانك  •

 يرز يخدمات وب به بانك ها ارايهاطالعات و  يدسته بند ي،جهت جمع آور ياطالعات يها يگاهپا يزبانيم: اول نقش

  مجموعه

 يرو سا ياطالعات به بانك مركز يخدمات وب و اشتراك گذار ارايه يبرا ياطالعات يها يگاهپا يزبانيم: دوم نقش

  دستگاه ها

در  يكيو الكترون يخدمات اطالع رسان ارايه يبانك برا يها يتواحد و وب سا يدرگاه ها، پنجره ها يزبانيم: سوم نقش

  يعموم يفضا

  )يو دستگاه ياستان ي،مل( يمراكز داده دولت  •

 يرز يخدمات وب به دستگاه ها ارايهاطالعات و  يدسته بند ي،جهت جمع آور ياطالعات يها يگاهپا يزبانيم: اول نقش

  مجموعه

  دستگاه ها يراطالعات به سا يخدمات وب و اشتراك گذار ارايه يبرا ياطالعات يها يگاهپا يزبانيم: دوم نقش

 يدر فضا يكيو الكترون يخدمات اطالع رسان ارايه يها برا يتواحد و وب سا يدرگاه ها، پنجره ها يزبانيم: سوم نقش

  يعموم

  يمراكز داده خصوص  •

 يدر فضا يكيو الكترون يع رسانخدمات اطال ارايه يها برا يتواحد و وب سا يدرگاه ها، پنجره ها يزبانيم:اول نقش

  يعموم

  يچند رسانه ا يشده  محتواها يعتوز يزبانيخدمات م ارايه: دوم نقش

و خالصه  يبند دسته يدر دو دسته كل يربه صورت ز توان يمراكز داده را م يبرا شده يينتع يها اساس، نقش ينا بر

  :كرد

  خدمات وب ارايهو  يگذار داده و محتوا به منظور اشتراك يزبانيم  •

  يا چندرسانه يمحتوا شده يعتوز يزبانيخدمات م ارايه  •
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محتوا  يلدهندگان خدمات تحو ارايه يرخدمات محتوا، نظ ينتأم يرهزنج ينودها يرسا ي،كل يبند دسته ينتوجه به ا با

  . از خدمات مراكز داده را دارند يمند امكان بهره

 ينكه با در نظر گرفتن ا يدهگرد يحتصر يشبكه مل يفيو اهداف ك يتمأمور نيدر تدو يرز يموارد، بندها ينبر ا عالوه

  .نمايد يم ييداند را تأ خدمات كسب نموده ارايهپروانه  ياكه مجوز  ينترنتياهداف، الزام استفاده از مراكز داده ا

  ايجاد بستر ارتباطي امن و پيشرفته براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور •

  ايجاد بستر الزم براي نگهداري و انتقال اطالعات و خدمات ملي در داخل كشور •

  ارتقاء شاخصهاي امنيتي، پايين آوردن ريسك ضربه پذيري و مقابله با تحريم هاي احتمالي •

  ينترنتيو مصون ماندن اطالعات از حمالت ا يتامن يجادا •

دهندگان خدمات محتوا را ملزم به استفاده از مراكز داده  ارايه توان يكه در باال اشاره شد، م يبر اساس نكات حال

  .كرد يعرا تسر يشبكه مل يدنرس ها، به تكامل داده يتنمود تا عالوه بر باالرفتن سطح امن ينترنتيا

  

  

  

   ينترنتيدهندگان خدمات ا ارايه -2- 1- 3

هستند كه در واقع بستر  ينترنتيدهندگان خدمات ا ارايهخدمات محتوا،  ينتأم يرهمهم زنج ياز نودها يگرد يكي

با توجه به ضوابط و . كنند يم يندهندگان خدمات محتوا به كاربران و بالعكس را تأم ارايه يها از سو و  انتقال داده يدسترس

نوع پروانه  يندارندگان ا يتشده است، حوزه فعال يبسازمان تصو يكه از سو ينترنتيدستورالمل صدور پروانه عرضه خدمات ا

. شوند يبه عنوان دو نود مجزا در نظر گرفته م يكديگرنداشته و مستقل از  يمحتوا تداخل يلتحو يها با موضوع خدمات شبكه

. كند ييبردار نها به بهره ينترنتيا ماتبه عرضه خد تواند يم ينترنتيشده، دارنده پروانه عرضه خدمات ا يادبر اساس ضوابط 

دهنده  ارايهموارد  ينبا توجه با ا. ندارد يرشده را به غ يافتخدمات در يشده كه حق واگذار يفصورت تعر ينبه ا ييكاربر نها

كه  شرطيرا به  ينترنتيخدمات ا هدارندگان پروانه عرض ياز سو ينترنتمحتوا امكان استفاده از خدمات ا يلخدمات شبكه تحو

  .ا باشد را داردمحتو يلشبكه تحو يتكسب و كار و حوزه فعال يدر راستا

 خدمات تحويل محتوادهندگان  ارايه به مجوزدهيمتدولوژي  -2- 3

در دهندگان خدمات  ارايهبه  يبه منظور مجوزده يرگوالتور ياز سو يجيرا  هايروش بر اساس مطالعات صورت گرفته،

در مورد  المللي ينب ينهادها يرمخابرات و سا المللي ينب يهاتحاد يهم از سو يكه به صورت كل اين رويكردها . جرا استحال ا

 يدگام با يناز آنجا كه بازارها در اول يب،ترت ينبه ا. شاخص رقابت در بازار است يبر مبنا شود يصادره اتخاذ م ينوع مجوزها

  .صادره در نظر گرفت ينوع مجوزها يتوان برا يرا م يرز يزمان يبترت يابند،و سپس توسعه  يجادا
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  پروانه صدور  •

است، صدور  يريگ چارچوب در حال شكل ينو ا يدهنرس يداريخدمات به چارچوب پا ارايهكه هنوز بازار  يتيوضع در

كه قرار است در  گذاراني يهها به سرما پروانه ينصدور ا كه ينا يژهبه و. باشد يم يحال، ضرور ينو در ع يجرا يانفراد يها پروانه

 يادشده،عالوه بر موارد . دهد يم گذاري يهانجام سرما يالزم را برا ينانمكنند اط گذاري يهدر كشور سرما يسسرو يانداز راه

  .نمايند يبه صدور پروانه مبادرت م گيرند، يدر نظر م يزاز صدور مجوزها را ن ييكه قصد درآمدزا يرگوالتور ينهادها ياها  دولت

  به دارندگان پروانه مجوز  •

را فقط با اخذ  يامكان را دارد كه خدمات متعدد ينا سرويس دهنده ارايهاست كه در آن  ياز مجوزده يمدل، نوع اين

با مجوز واحد  يسيچندسرو ارايهتحت عنوان نظام  ي،مدل مجوزده ينا. دهد ارايه -يرگوالتور ياز سو - مجوز  ياپروانه  يك

خدمات متعدد و  ارايه يبرا يشتراف برگوالتور، دادن انعط يمجوز از سو يانوع پروانه  ينا ارايهدر واقع هدف از . شود يشناخته م

  . كننده است مصرف يازهايبه ن ييپاسخگو

  يرسان ورود بدون مجوز با اطالع  •

مراتب شروع كار خود را  دهي، يسقبل از شروع سرو يكم باشند يملزم م يسدهندگان سرو ارايه ي،نظام مجوزده ينا در

از كشورها، پس  يدر بعض. به اطالع رگوالتور برسانند يدبا يزخود را ن يتخاتمه فعال كه ينبه عالوه ا. ينداعالم نما يبه رگوالتور

دهنده ارسال  ارايهبه  يرگوالتور يآن از سو يافتبر در يمبن اي ييديهخدمات، تأ دهنده ارايهاعالم شروع به كار  يافتاز در

 . شود يم

  شده مجوزدهي رويه معرفي

  صدور پروانه -

  بندي خدمات آنها خدمات توزيع محتوا توسط دارندگان پروانه و ارزيابي كيفي و سطح ارايهت بر ايجاد ضوابط و مقررا -

  ورود آزاد و اعالم به رگوالتوري -

  هاي فعلي صدور مجوز به دارندگان پروانه -

 هاي فعلي به دارندگان پروانه)و نه پروانه(افزودن الحاقيه يا اعطاي مجوز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  به بخش سوم مربوطسواالت 

 ؟براي ارائه  اين خدمات در كشور مناسب استكدام رويكرد و رويه مجوزدهي به نظر شما  -1

 دانيد؟ چه راهكاري را براي استفاده بهينه از خدمات ميزباني داخلي در ارايه خدمات توزيع محتوا مناسب مي -2

 نماييد؟ يپيشنهاد مو شكل گيري بازار سياستهايي را براي تسريع ارايه اين خدمات مقررات و  چه -3

گردد؟ در صورت وجود چالش و مشكل بارزترين  آيا ارايه خدمات توزيع محتوا در كشور با چالش مواجه مي -4

 آنها شامل چه مواردي است؟

 ن المللي توزيع محتوا به چه صورت بايد باشد؟بيتعامل با اپراتورهاي مدل  -5
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  ارزيابي كيفي خدمات  - 4

  CDNبندي يا سطح بندي فراهم كنندگان خدمات  اهميت رتبه -1- 4

مسئله از  ينبندي از منظر ذينفعان مختلف داراي جايگاه و اهميت متفاوت است كه در ادامه به ا رتبه يا يبند سطح

  :مناظر مختلف پرداخته شده است

  CDNكننده خدمات  ارايههاي  از نظر شركت ياهميت سطح بند  -1

تواند باعث ايجاد انگيزه براي ارتقاء  ها و موسسات بوده و مي نشانگر جايگاه شركت در ميان ساير شركت يبند سطح

هاي راهبري و  ها در زمينه ارتقاء قابليت توانند با مراجعه به الگوهاي برتر از تجارب آن ها مي شركت. گردد CDNكيفيت خدمات 

  . استفاده كنند CDNمديريت خدمات 

  CDNهاي استفاده كننده از  بندي از نظر سازمان بهاهميت رت  -2

تواند سازمان را در  در سازمان مورد نظر بوده و مي CDN يسنشانگر ميزان بلوغ راهبري و مديريت سرو يسطح بند 

  . هايي كه نيازمند ارتقاء است راهنمايي كند زمينه

  CDNاز نظر مشتريان خدمات  ياهميت سطح بند  -3

 ارايهتوانند  ، ميCDNكنندگان خدمات  ارايههاي  سطح شركت يابا در نظر گرفتن رتبه  CDNخدمات  مشتريان

  .كنندگان مناسب را كه داراي خدمات برتر هستند، انتخاب نمايند

  در سطح كشور CDNبندي از نظر سياستگذاران توسعه خدمات  اهميت رتبه  -4

هاي مناسبي  ها و سياست بندي، برنامه يج حاصل از رتبهتوانند با تحليل نتا مي CDNگذاران توسعه خدمات  سياست

  .در كشور ايجاد نمايند CDNبراي توسعه خدمات 

  روش سطح بندي  -2- 4

 ارايهها براي سطح بندي خدمات توزيع محتوا در نظر گرفتن سطح كيفي خدمات و توزيع جغرافيايي  يكي از انتخاب

و  يابيآن ارز يقانون يندهنما ياكننده خدمت هر سال توسط سازمان و  ارايهخدمات در اين راستا . باشد اين خدمات در كشور مي

  .گردد يسازمان اعالم م يدر درگاه رسم 4 يال 1 يها از سطح يكيبه صورت  يجهنت

 يابي،و ارز يپس از هر بررس .دنباش يممربوط به سطح خود خدمت  ارايه يازمنديهاين يتملزم به رعا 4 يال 1 يها سطح

  .شود يشده انتقال داده م يابيارز يدجد خدمت، به سطح  دهندهه اراي سطح خدمت

  :شود يفتعر يربه صورت زمي تواند خدمت  ارايه ياييجغراف يعتوز

  سطح كشور  يدر تمام مراكز استان يا لبه يسرورها يعتوز: ملي

  كشور  يدر حداقل چهار مركز استان يا لبه يسرورها يعتوز: محلي

  استان كشور يكدر حداقل  يا لبه يسرورها يعتوز: استاني
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  جمع بندي - 5

در نظر دارد كه بر اساس مطالعات انجام شده و  يوييمقررات و ارتباطات راد يمسازمان تنظبا توجه به موارد ذكر شده، 

 يفضا يجادا ينو همچن CDNخدمات  يده نظام ياقدامات مناسب را برا ي،عموم ينظر سنج ينحاصل از ا يت مشورتانظر

 گيري، يمكند تا پس از تصم ينرا تدو مناسباساس مقررات  ينخدمات در كشور انجام داده و بر ا ينتوسعه ا يسالم برا يرقابت

  .كند ييآنها را اجرا
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