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بر  ضوابط و مقررات حاكم بر خدماتدر خصوص تخصصي نظرسنجي 

  OTT شبكه

  

  

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

  هاي فني و صدور پروانهمعاونت بررسي
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 OTTدر خصوص ضوابط و مقررات حاكم بر خدمات  ينظرسنج

  مقدمه - 1-1

با توجه به . داشته است يرشد قابل توجه ينترنت،ا يقمحتوا از طر يلو تحو ياستفاده از خدمات ارتباط يراخ يها در سال

 بيني يشباند آن، پ يو پهنا يسسرو يفيتك يشافزا ينافراد جامعه و همچن يندر ب ينترنتبه ا ينفوذ دسترس يبضر يشافزا

خدمات بر  ينا يمثبت و منف يراتتأث يرو، بررس يناز ا. اشته باشدرشد ادامه د هروند رو ب ينا يزن يآت يها در سال شود يم

در  تواند يفاوا مه حوز نفعان يو ذ يگرانباز يرگسترش استفاده از آنها بر كسب و كار سا يرتأث ينكشور و همچن ينترنتكاربران ا

ه از توسع يتحما يزو ن ييكاربران نها يخصوص يماز حقوق و حر يتحوزه، حما ينا يريتمد يتر برا مناسب هاي گذاري ياستس

 OTTهدف از اين نظرسنجي، كسب نظرات خبرگان، ذينفعان و بازيگران حوزه خدمات  .در كشور كمك كند يننو هاي يفناور

  .اين خدمات در كشور است ارايهحوه دهي ن در خصوص نظام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييدر مورد اقدامات الزم 

  OTTخدمات  -1-2

به  مانند اينترنت موجود IPهاي  شبكه، از طريق شبكه سرويسدهنده  ارايهخدماتي كه به صورت مستقل از بستر شبكه و 

اين  روزافزون در تنوع افزايشو  OTTبه سبب رشد سريع خدمات . شوند ناميده مي 1OTTشوند، خدمات  مي ارايهكاربران 

بندي كلي كه توسط  اما يك دسته وجود ندارد OTTبندي واحد و جهاني براي همه كاربردها و خدمات يك دستهخدمات، 

به طوري كه در برخي از مستندات اتحاديه جهاني  بسياري از مطالعات قرار گرفتهشده است، مرجع  ارايه DETECONشركت 

تواند يك نماي كلي  بندي جامع نيست اما مياگرچه اين دسته .]1[آن اشاره شده استعنوان مرجع به نيز به ) ITU(مخابرات 

  .فراهم كند OTTخدمات را براي رويكردهاي نظارتي نسبت به 

  خدمات ارتباطي - 1- 2- 1

اين . دهند اينترنت ميخدماتي هستند كه امكان برقراري ارتباط صوتي، تصويري و يا متني بين دو يا چند نفر را از طريق 

اي و صرفاً از طريق اينترنت و با  اول خدماتي هستند كه به صورت درون شبكهه دست. شوند خدمات، خود به دو دسته تقسيم مي

دوم خدماتي هستند ه دست. كنند سرويس مي ارايهشود، اقدام به  ران نصب ميكارب 2افزار كاربردي كه روي افزاره استفاده از نرم

اي از طريق برقراري تماس از طريق  هاي مخابراتي، امكان برقراري تماس برون شبكه ريق برقراري اتصال متقابل با شبكهكه از ط

افزار كاربردي  هاي ثابت و همراه با نرم و يا برقراري تماس از طريق تلفن) Termination(هاي ثابت و همراه  اينترنت با تلفن

  .آورند وجود ميبه ) Origination(اينترنتي كاربر 
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  اي خدمات رسانه -2- 2- 1

روي اينترنت در اختيار كاربران  2سازي و يا جاري 1خدماتي هستند كه محتواهاي ويديويي و صوتي را از طريق بارگذاري

 .دهند قرار مي

  تجارت الكترونيكي - 3- 2- 1

خدماتي هستند كه امكان انجام امور بانكي مانند دريافت و پرداخت مالي و يا ساير خدمات تجارت الكترونيكي را از طريق 

 .دهند مي ارايهاينترنت به كاربران 

  هاي اجتماعي رسانه - 4- 2- 1

و محتواي ها  گذاري اطالعات، ايده هاي مجازي اينترنتي هستند كه هدف آنها توليد و به اشتراك اجتماعات و شبكه

 .اي است رسانه

  خدمات ابري -5- 2- 1

براي مثال . دهند خدماتي هستند كه از طريق رايانش ابري، يك سرويس را از طريق اينترنت در اختيار كاربران قرار مي

اينترنت در ه سازي اطالعات شخصي روي شبك سازي ابري اشاره كرد كه فضايي را جهت ذخيره توان به خدمات ذخيره مي

 .دهند ان خود قرار مياختيار كاربر
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  سواالت

تنظيم مقررات وجود دارد  سازمانتوسط  OTTخدمات ه ارايآيا نياز به وضع ضوابط و مقررات خاصي براي  -1

 چرا؟ ؟خيريا 

گذاري كدام دسته از خدمات  مقرراتبا ذكر منبع و مرجع،  ،وضع ضوابط و مقررات خاصدر صورت نياز به  -2

OTT  تنظيم مقررات است؟ سازمانوظيفه 

هاي مخابراتي نيز  بل با شبكهتوان از طريق برقراري اتصال متقا ارتباطي را مي OTTبا توجه به اينكه خدمات  -3

ه كرد، سازمان تنظيم مقررات براي اين نوع خاص از خدمات ارتباطي بايد چه ضوابط و مقررات جديدي اراي

 مشخص كند؟
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  OTTكسب و كارهاي  -1-3

هاي منفردي از بازيگران در اقتصاد خدمات مبتني بر گروهمحيط كالن و  توصيفيافته براي  دستيابي به رويكردي ساختار

نهادهاي گذاران و به سياست با اين وجود رسددور از دسترس به نظر ميهرچند ) OTTاز جمله كسب وكارهاي (اينترنت 

اين  .خواهد كرد، كمك دهندرخ ميكه دير يا زود هايي و جابجايي تغييراتميزان اهميت شناخت به منظور تنظيم مقررات 

را به نمايش نفعان ذيديدگاهي از و دارد  اكوسيستمبازيگران مختلف و انتظارات  بازار و صنعتانداز رويكرد نياز به بررسي چشم

هاي تكميلي يا سياستنيازمند كه  را هاييچالشمحور، باز تعريف كرده و زنجيره ارزش داده قش آنها را در نكه گذارد مي

  . كندمشخص مي هستند،اقدامات تنظيمي 

نخست آنكه ساختار و تركيب . ها و نهادهاي تنظيم استهاي بازار و صنعت به دو دليل مورد توجه حاكميتتحليل بخش

عامل دوم . هاي اجتماعي و فضاي مجازي در معرض تغييرات سريع استاقتصاد جديد مبتني بر شبكه صنعت به واسطه ظهور

  .محور است محلي در محيط جهاني اقتصاد داده هاي رقابت ميان اقتصادهايمرتبط با ورود بازيگران جديد و تغيير در روش

. توا و فناوري اطالعات و ارتباطات اشاره داردبه فضايي همگرا شونده و يكپارچه كننده مح OTTمحيط توسعه خدمات 

ها براي مشاركت هر چه بيشتر افراد و كاربران نهايي را در كسب فرصت ،هاي مرتبط با توليد و توزيع محتواي ديجيتاليسهولت

هاي ه شركتگيرد كه در آن بازيگران مختلفي از جملبازار عظيمي را در بر مي OTTصنعت خدمات . آوردو كارها فراهم مي

آورندگان كاربردها و خدمات، ورندگان شبكه و ارتباطات، فراهمآرسانه جمعي، فراهم آورندگانتوليد كننده محتوا، فراهم

  . نمايندمي يسازندگان تجهيزات و دارندگان مراكز داده به منظور ايجاد و حفظ منفعت با يكديگر رقابت و همكار

اين ساختار يك . آن استمرتبط با  بازارساختار هاي سنتي، به روش نسبت OTTكسب و كارهاي آشكارترين تفاوت 

يا  مختلف شبكهبازيگران   OTTخدمات  زنجيره ارزشرا شامل نبوده و در شروع يا پايان مشخص مرسوم با نجيره ارزش ز

در اين . شوندتبادل و به پول تبديل مي ،ارتباطات شبكهاز طريق  هادادهنمايند كه در آن هايي از ارزش را تعريف ميشبكه

  .ها باشندكننده و هم توليدكننده داده توانند هم مصرفمينندگان و كسب و كارها ك مصرفشبكه، 

  OTTخدمات  نفعان يذ -1- 3- 1

 يرقابت يفضا يندر ا يبه دنبال منافع و انتظارات يكحضور دارند و هر OTTخدمات  يستمدر اكوس يمتعدد نفعانذي

. بوده و مانع رشد و گسترش خدمات شود يستمس يها ال يدهو تناقض با اهداف و ا  در تقابل تواند يمنافع بعضاً م ينا. هستند

و از  شود يبه محسوب م يستمهر اكوس يتدر موفق يدياز عومل كل يكيآنها  هاي هو خواست نفعانيكارآمد ذ يو راهبر يريتمد

  يريتمد. نمود يجادبا مالحظه انتظارات مختلف آنها ا ياصل يگرانباز يانرا م افزايي روابط مثبت و هم توان يم يقطر ينا

و  گيري يمتصم يندهايدر فرآ هاكردن آن يرفراهم آورده و با درگ يستمبه منابع س يشترب يدسترس ينهزم نفعانيذ 

 يناناطم يتهافعال يآنها از اجرا يتاز حما يزو ن بخشد ياتخاذ شده را ارتقاء م يراهكارها يو كارآمد يفيتك ياستگذاري،س

  .  حاصل كرد
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  و يگراننحوه تعامل با باز يينشكل گرفته در داخل كشور تع OTT يستماكوس يجد يازهاياز ن يكياساس  ينا بر

را  OTTخدمات  نفعانيذ ،يكل بندي دسته يكدر . حوزه است ينو مسئول در ا يتيحاكم يمختلف از منظر نهادها نفعانيذ 

آورندگان بستر خدمات،  كنندگان خدمات، فراهم فراهم يتي،حاكم ينهادها يرمقررات و سا يمبه سازمان تنظ توان يم

شبكه،  يمحتوا، اپراتورها كنندگان يعآورندگان محتوا، تجم و فراهم يدكنندگانتول ي،كاربرد يافزارها دهندگان نرم توسعه

سمت  يزاتان تجهيدكنندگآورندگان پرداخت، تول فراهم  دهندگان،يغتبل ي،شبكه، مراكز پژوهش و نوآور يزاتسازندگان تجه

با توجه به عوامل  يستماثر آنها در توسعه اكوس يك،و نقش و انتظارات هر نفعانيذ ييبا شناسا. نمود يمكاربر و كاربران  تقس

  . شود يم يانتظارات بررس يتو اهم يبه منابع، قدرت اثرگذار يدسترس

  كسب و كارراهبرد توسعه  - 2- 3- 1

 ينمرتبط با ا هاي از ارزش يكل يريدر كشور الزم است تا ابتدا تصو OTTمدل كسب و كار خدمات  ينتدو منظور به

جامع به توسعه كسب و كار داشته و همزمان با  ينگاه يطيمح يلتحل. گردد يمترس) به كاربران ارايهقابل (خدمات در كشور 

 ،در بازار با آنها در ارتباط است يتواسطه فعال به يستمكه س يخارج ملبه عوا) نقاط قوت و ضعف( يدرون هاي مالحظه عامل

استخراج  يرندهراهبردها دربرگ يفرموله ساز يكردرو يهبر پا OTTكسب و كار خدمات ) كالن و خرد( يطمح يلتحل. پردازد مي

 يا گونه كسب و كار به وسعهكه ت شود يباعث م يعوامل خارج يلتحل. است يستمس تهديدهاي و ها نقاط قوت، ضعف، فرصت

 ،ها جهه با چالشادر مو يستمو نقاط ضعف س يدهگرد يتاستفاده از نقاط قوت در جهت بهبود وضع يشترينگردد تا ب يفتعر

  .شود ينهكم

 ييندر كشور را تع OTTتوسعه خدمات  يراهبردها يمناسب برا گيري جهت توان يتوسعه م ياز استخراج راهبردها پس

 يدر كشور رقابت OTTتوسعه خدمات  يمناسب برا يراهبرد گيري جهت ي،و اقتصاد ياجتماع يطمح هاي بر اساس داده. نمود

استفاده از  يبه معنا يراهبرد رقابت. متعادل است يباًتقر شكليو به  يدارصنعت ناپا يكدهنده رقابت در  است كه نشان

نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه  ي،افق يكپارچگي. است يرونيب يدهاياز وارد شدن ضرر از تهد يريو جلوگ يدرون هاي يتظرف

) اهداف مشترك و خاص يابيمنظور دست سازمان جداگانه به يك يلتشك ياچند شركت و  يادو  يهمكار(محصول و مشاركت 

 OTTتوسعه خدمات  يآمده راهبرد مؤثر برا دست به يجنتا يهوجود بر پا ينبا ا. هستند يشنهاديپ يرقابت يراهبردها ترين ‐مهم

در  يرقابت يتو كسب مز يكنون يتكارانه باشد كه به حفظ موقع محافظه يزو ن يو رقابت يتهاجم ياز راهبردها يبيترك تواند يم

  .نمايد يكمك م ربازا

  

  

  توسعه رويكرد  ياصل نفعان يذ محوريت  يراهبرد گيري جهت

  )رسانه( يبوم OTT توليد  OTTآورندگان خدمات  فراهم  تهاجمي

  ينوآور يجاداعتماد در ا سالم و قابل ياز بسترها حمايت  يمتنظ يو نهادها حاكميت  كارانه محافظه

  OTTكنندگان خدمات  اپراتورها با فراهم يتفعال ياز رابطه برا يدينوع جد تعيين  اپراتورها  رقابتي

  )يارتباط(
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 يتاول حما يكردرو. قرار دارد گيرنده يمتصم ينهادها روي يشپ ،OTTتوسعه خدمات  يا سازي يادهپ يبرا يكل يكردرو سه

دوم  يكردرو. رقابت كنند يخارج يفيتباك خدماتاست كه بتوانند با  يبوم OTT يشرفتهپ خدمات يدجانبه از تول همه

كسب و كار در آن  هاي يكه نوآور ياست به صورت OTTكسب و كار  يبرا اعتماد لسالم و قاب يبستر يساز فراهم يرندهدربرگ

از  يدينوع جد يفو تعر يداخل يبا اپراتورها) يو خارج يداخل(فراهم آورندگان خدمات  يسوم، همكار يكردرو. گردد يلتسه

 هاي گيري در كشور با جهت OTT ماتتوسعه خد يراهبردها ييراستا هم. يدنما يم يرا معرف يكديگربا  يتفعال يرابطه برا

  : است يلتوسعه به شرح ذ يكردهايو رو يو اقدام راهبرد يتموقع يابيارز يلشده در تحل ييشناسا

  كارانه  محافظه يراهبرد گيري جهت •

o خدماتاز تسلط  يريمنظور جلوگ به يخدمات داخل يبرا يرقابت يطكسب و كار و فراهم كردن مح يطشرا تسهيل 

   يبر بازار داخل يخارج

o منظور توسعه كسب و كار  مناسب به يو اقتصاد ياسيس يبسترها سازي فراهمOTT يداخل يگرانباز يتو فعال  

o خدمات  يبه توان بالقوه اثرگذار توجهOTT كسب و كارها ياطالعات و فضا يبر صنعت فناور  

o كسب و كارها  ينيو كارآفر ينوآور يالزم برا يطيمح يطكردن شرا فراهمOTT يروياز خروج ن يريمنظور جلوگ به 

  متخصص 

o بستر مناسب توسعه كسب و كار يساز فراهم يدر راستا يحقوق ي،هنر ي،ادب يتاز حقوق مالك يتحما يحهال تصويب  

o يمارتباطات و تبادل اطالعات و توجه به حر يتامن ينمنظور تضم مناسب به يو سازوكارها يطشرا سازي فراهم 

  كاربران  يخصوص

o داده و توسعه محتوا هاي يرساختمنظور توسعه ز دولت به هاي يتو حما يبلندمدت راهبرد ريزي برنامه  

o يتجارت جهان يدر راستا المللي يناستفاده از پرداخت ب يها يزممكان سازي فراهم OTT يبوم  

o يسسرو يفيتك ينمحتوا و تضم يعباند، توز يپهنا منظرهايالزم از  يرساختز سازي يادهپ يبرا يطشرا يآور فراهم 

  يبوم OTTخدمات  يبرا

  يتهاجم يراهبرد گيري جهت •

o يخدمات بوم توسعه OTT اي خدمات رسانه يژهو به  

o يفيتباك خدمات يدو تول يرساختز توسعه OTT يبوم  

o ياز خروج اطالعات كاربران داخل يريو جلوگ يخدمات داخل ييدرآمدزا يتاز ظرف استفاده  

o سهم عمده بازار خدمات  كسبOTT يبوم هاي يسموقع سرو با ورود به  

o خدمات  يآور فراهمOTT كاربر يقهسل و مطابق با ياجتماع يها بر توسعه شبكه يمبتن يارتباط  

o يتوسعه خدمات بوم يطيمح يطبه شرا توجه OTTمنطبق بر  يخدمات يبازار و طراح يها بخش يي، شناسا

   يداخل يها خواسته
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o يفيتتوسعه خدمات باك يبستر مناسب برا يآور فراهم OTT در سطح  ينمخاطب يازهايمنظور برآورد ن به يبوم

  المللي ينب

o خدمات  ارايهمورد قبول كاربران و  يها و تعرفه يينپا گذاري قيمتOTT يينپا ينهبا هز يبوم  

  يرقابت يراهبرد گيري جهت •

o يستز) المللي ينو ب يداخل(مختلف  يگرانرندگان و بازآو فراهم يهمكار يو مقررات مناسب برا ها ياستس توسعه 

  يداخل يدرآمد نهايياجر يمو تسه OTTسامانه 

o خدمات نوآورانه  يدر جهت فراهم آور يگرانباز همكاريOTT و عرضه محتوا در بازار  يجادمنظور گسترش ا به يبوم

  المللي ينو ب يداخل

o آورندگان خدمات  فراهم ينبرد ب- برد يو همكار يمساع يكتشر يها حل راه توسعهOTT و اپراتورها  

  

و  ينوآور زايي، اشتغال يقمثبت بر اقتصاد كشور از طر ياثرگذار ي،مشتر يتشده به كاربران، رضا ارايه يسسرو كيفيت

 يماد يتكشور، احترام به مالك يدانش هاي يهكاربران، جذب سرما يسرگرم يازو ارضاء ن يانمشتر يازبه ن ييدر پاسخگو يتخالق

 يتاعتماد و حس امن يشبه خدمات، افزا يكاربران در دسترس ينهكاهش هز ي،مشاركت بخش خصوص يشو افزا يمعنو

مناسب در زمان اندك و  يبه محتوا يارتباط و دسترس يسهولت در برقرار يراني،ا يقهمتناسب با فرهنگ و سل يكاربران، محتوا

كه در استخراج  ستنددر كشور ه OTTدر توسعه كسب و كار و خدمات  يديكل يها از جمله ارزش فيطر يدر نظر گرفتن ب

  . اند شدهفوق مد نظر گرفته  يراهبردها

   OTTل كسب و كار توسعه خدمات مد -3- 3- 1

بخش  يطراح. كند يم يفرا توص يآن مشتر ارايهارزش توسط سازمان و  يابيخلق و دست يچگونگ ،وكار  كسب مدل

در كشور است كه بر  OTTمرتبط با توسعه خدمات  يمنابع و شركا ها، يتفعال يينتع يرندهمدل كسب و كار دربرگ يرساختز

ارزش توسعه  هاي شبكه يينو تب) نفعان يذ يلبه مدل تحل جهبا تو(خدمات  يندر توسعه ا يديكل يگرانباز يياساس شناسا

  . شود يانجام م OTTخدمات 

از اهداف  يدارزش نما يداو تول يبوده و برا يمسائل و مشكالت مشتر يبرا يحل كه بتواند راه يخدمات يامحصول  ارايه

 يگاهارزش و جا يرهبازار، ساختار زنج يبند هدف و بخش يانارتباط مشتر يندر ا. مدل كسب و كار است يطراح ياصل

با توجه به به  يبخش مشتر يطراح. وكار هستند كسب  يها مدل اصلي يارزش از جمله اجزا يرهسازمان در زنج هاي يتفعال

 يانمشتر يازهايبه ن ييپاسخگو يكاربران در استفاده از خدمات و چگونگ يحاتو ترج يازهاو ن OTTبازار خدمات  ييشناسا

  شود يانجام م) كاربران(

 ييسازمان و درآمدزا ي،مشترمنافع  ينتأم يبرا يها ابزار مدل ينوكار است و ا كسب  يها مدل ييهدف نها سودآوري

را بطور  يبه سودآور يابيدست يراند كه مس شده يلتشك يمختلف يها و اجزا وكار از مؤلفه كسب  يها مدل يشترب. هستند

  . كنند يم يانمشخص ب
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و  يتو جامع نمايند يم يده و سازمان يعو كار را تجم مختلف كسب  يها در واقع بخش يدرآمد يانو جر  ينههز ساختار

رابطه شناخت مخاطرات  يندر ا. گردد يم يتواقع يايمدل كسب و كار به دن يشترب يكيبخش باعث نزد ينا يطراح يكپارچگي

عوامل  ينتر مهم. نمايد يبخش كمك م ينو درآمدها در ا ها ينهبر هز يرگذارجامع از عوامل تأث يدرك يابيوكار، به دست كسب 

رقابت مؤثر  يان،رابطه عبارتند از جذب و حفظ مشتر ينخدمات در ا ينا ينههز يو ساختارها يدرآمد هاي يانبر جر يرگذارتأث

 يان،منابع جذب مشتر ي،نشان تجار يتهو يجادكار، ا و و رشد كسب ييراتتغ يريتپروانه محتوا، مد هاي ينهو هز يتدر بازار، ماه

 يعتوز يها شبكه ي،فناور يرساختمختلف، ز هاي يبا فناوربا فراهم كنندگان محتوا، انطباق  يمباحث تعهد محتوا و همكار

شبكه،  يها و كنترل داده يدسترس يان،از حقوق مشتر يتحما ينبهبود مداوم كسب و كار، قوان ي،قو يرابط كاربر يجادمحتوا، ا

 يتمالك يادعا رييگيپ ي،از حقوق معنو يتپرداخت، حما  يندهايفرآ يان،افراد، حفاظت از اطالعات مشتر يشخص يمحفظ حر

  . يديكل يو منابع انسان المللي ينب يطانطباق با مح ي،معنو

 هاي فناوري و بازار تكامل چرخه در) كارانه و محافظه يرقابت ي؛تهاجم( OTTمختلف توسعه خدمات  يكردهايرو جايگاه

و توسعه بازار  يطمح يمو تنظ يتدر حما يتحاكم هاي‐ياستدر كشور بر اساس س OTT يخدمات بوم سازي يادهمرتبط با پ

به (كارانه  محافظه يزو ن يو رقابت يتهاجم ياز راهبردها يبيترك يريكارگ به. گردد يمشخص م) مقررات يممدل بلوغ تنظ(

كمك  OTT يدر عرضه خدمات بوم يرقابت يتمز يجادو ا OTTكسب و كار خدمات  يطبه توسعه مح تواند يم) زمان صورت هم

 يبرا يگاهو جا يطمح ترين ينهمختلف توسعه خدمات در چرخه تكامل بازار، به يكردهايرو يتموقع يگرد يانيبه ب. نمايد يم

  . متفاوت باشد تواند يم يطمح يازهايو ن يطبسته به شرا يكردهااز رو يكهر  يو در عمل اجرا نمايد يم يآنها را معرف يتموفق

 هاي ينوآور يجادا يسالم و قابل اعتماد برا يبستر يساز در كشور فراهم OTTدوم در توسعه كسب و كار خدمات  رويكرد

به  يرمستقيمو غ يمبه شكل مستق گذار ياستو س يتحاكم ينهادها يكردرو يندر ا. حوزه است ينا يكسب و كارها يبوم

 ينيكارآفر يالزم برا ي، فضاتوسعه خدمات يسالم برا يبستر يجادپرداخته و با ا OTT يستماكوس يگراناز فعاالن و باز يتحما

زا،  رقابت يطبه بازار، مح يدسترس ي،و حقوق  و مقررات، اصول رگوالتور ينبستر قوان. آورند يخدمات را فراهم م ينا يو نوآور

  .باشند يم يكار هاي حقوق رقابت، حقوق مصرف از جمله حوزه

با  يتفعال ياز رابطه برا يدينوع جد يفو تعر يداخل يبه اپراتورها يخارج يسوم وابسته كردن منافع خدمات رويكرد

وابسته نموده  يكديگرمجموعه را به  يگراندارد منافع باز يموجود سع يرقابت هاي يتبا استفاده از مز يكردرو ينا. است يكديگر

 ينبا منافع مشترك بهتر يگروه اقتصاد يقرابطه از طر يجادا. استفاده كند يگران داخليو از شكاف موجود در بازار به نفع باز

  از خود نشان داده است يخوب يشينهپ يزاست كه در صنعت فاوا ن يكردرو يندر ا ينهگز
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  كيفيت خدمات -1-4

خدمات خود نيستند و از بستر شبكه موجود براي اين منظور  ارايه، داراي بستر شبكه براي OTTدهندگان خدمات  ارايه

 ارايهد بستر توان نمي OTTدهنده خدمات  ارايهپس . دنترلي بر بستر شبكه و پيكربندي آن نداركنند و درنتيجه، كن استفاده مي

، خدماتي OTTشده باشد و بنابراين خدمات  ارايه سرويساي مديريت كند كه كامالً سازگار با نيازهاي  را به گونه سرويس

شده  ارايهشبكه  سرويسبه كيفيت  OTTبه عبارت ديگر، كيفيت خدمات  .شوند مي ارايه 1هستند كه به صورت بهترين تجربه

با  اپراتورهاي شبكهبرخورد  رو، نحوهاز اين . متكي است ثابت و همراه ارتباطاتاپراتورهاي مانند  اپراتورهاي شبكهتوسط 

  .اهميت بسيار زيادي دارد OTTخدمات  ارايهفيك اينترنتي كاربران، در ترا

گذارد، مديريت ترافيك شبكه  نسبت به ترافيك كاربران را باز مي اپراتورهاي شبكهيكي از مواردي كه اعمال سليقه توسط 

آورند، واكنش نهادهاي  اي را به وجود مي هاي بالقوه از آنجا كه برخي از اقدامات در جهت مديريت ترافيك، نگراني. است

در عمل، اين جمله به . د باشدها بايد متناسب با شرايط به وجودآمده و مبتني بر شواه رگوالتوري كشورها در رفع اين نگراني

تواند پاسخ اوليه مناسبي به اقدامات  هاي مبتني بر بازار، مي هاي رگوالتوري موجود و مكانيزم اين معني است كه چارچوب

اما اگر مديريت مخرب ترافيك شبكه ادامه يابد، ممكن است نياز به اصالح . در خصوص مديريت ترافيك باشد اپراتورهاي شبكه

                                                 
1 Best practice 

  سؤاالت

 يلو تما يگراننفوذ باز يزانم يبا بررس( نفعان يذ يريتمد مقررات گذاري در اين حوزه ونظر شما  از -1

خدمات  يندر توسعه ا تواند يمي اتچه اثر OTTبازار خدمات  يتو هدا) يكو مشاركت هر  يهمكار

  د؟نثرتر باشؤم تواند يم ينهزم يندر ا يقيتشو ياو  يجيدر كشور داشته باشد؟ چه اقدامات ترو

هاي حاكميتي و سازمان  نقشبه تفكيك  شده در اين بخش، به نظر شما مطالب عنوانتوجه به  با -2

بازار مختلف  يگرانباز يانمنافع م يمو تقس يدرآمد هاي مدل ايجاد زمينه توسعهدر خصوصي 

 يست؟چ OTTخدمات 

 يندر كشور و مدل كسب و كار مرتبط با توسعه ا OTTكالن توسعه خدمات  يتوجه به راهبردها با -3

چگونه و در خصوص كدام نوع خدمات  OTTخدمات مختلف   يبرا يگذار تعرفه يكردخدمات، رو

به اپراتورهاي مخابراتي،  در حال ارائه توسطخدمات  وارتباطي  OTTخدمات  مي دانيد؟ در خصوص

اقداماتي  بوده و چه ، چهمنصفانه بين اين دو گروه بازارايجاد يك  ويكرد مقرراتي جهتنظر شما ر

 ؟شودبايد انجام 
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كنندگان و به طور بالقوه، براي  هاي سوئيچينگ براي مصرف و مقررات به ويژه براي بهبود شفافيت و كاهش هزينه قوانين

 . هاي غيرمنطقي، به وجود آيد محدود ساختن برخي رفتارهاي خاص مانند مسدود كردن و تبعيض

سازي اطالعات و ابزارها براي  فراهمقرار دارد،  ITUو مديريت ترافيك شبكه مدنظر  1طرفي شبكه آنچه كه در بحث بي

ها  است تا كشورهاي مختلف بتوانند متناسب با شرايط حاكميتي و قضايي خود به اين موضوع ICTرگوالتورهاي ملي 

در نظر  يدوجود دارند كه با يشبكه، مسائل مختلف طرفي يب ارهبه منظور اد ينظام رگوالتور يك به هنگام توسعه. ]2[بپردازند

 ياوجود دارد  يكتراف يريتبرخورد با مد يبرا ياقدام رگوالتور يكبه  يازن يااست كه آ ينا مورد ينتر و مهم يناول. گرفته شوند

از  يموضوع در تعداد ينمواجهه با ا هاي يوهبخش به ش يندر ا يرد؟انجام گ يدبا يوجود دارد، چه اقدام يازن ينو اگر ا ير؟خ

  .يممختلف قرار ده ي را باهم جمع كرده و در سه دسته ها يوهش ينا كنيم يم يكشورها پرداخته و سع

باعث  يجه،است كه در نت يدهخود د يمحل يطشبكه را با لحاظ كردن شرا طرفي يخود، ب ييقضا يكشور در بررس هر

پرسش  ينمسئله منجر به طرح ا ينا. شبكه به صورت كشور به كشور شده است طرفي يب يبرا ها ياستتفاوت در مقررات و س

آنچه  ير؟خ ياوجود دارد  مرزي ينب هاي يهمكار يبرا المللي ينب صولو ا ينمشترك از قوان يا به مجموعه يازن ياكه آ شود يم

است و به نظر  يجهان شبكه يكاساساً  ينترنتبوده اما ا ياست كه تا حال حاضر تمركز در سطح مل ينكه كامالً آشكار است، ا

  ].1[خواهد بود يراجتناب ناپذ المللي يناقدام ب ينا يزمان رسد يم

  :سه نوع برخورد وجود دارد يمنظر رگوالتور از

  موضوع ينبه ا تفاوتي يب يهاتخاذ رو  •

  خود يكتراف تيريمد هاي يهدر مورد رو اپراتورهاي شبكه يعمل از سو يتلزوم شفاف  •

  شبكه طرفي يب ياجرا يضرورت قانون يلتحم  •

  

حضور  يلبه دل  شود، يمختلف مشاهده م يشبكه در كشورها طرفي يكه در مواجهه با ب ييراتياز روند تغ ي،طور كل به

متحده  ياالتهمچون ا يشرفتهپ يدر كشورها OTTخدمات  دهندگان ارايهپرمصرف و تعدد  يمحتواها يدكنندگاناز تول ياريبس

خواهد داد كه گرچه ممكن است در  يارخ داده  يزرو به رشد ن يكشورها ديگردر  يقانونمندساز ينوع رسد يو اروپا، به نظر م

متناسب با  يقواعد رگوالتور يروزرسان در جهت به يو تالش يشبكه نشده باشد، اما سع طرفي يبه اصول ب يمتوجه مستق ي،برخ

  .است يريگ در حال شكل ياانجام شده و  ينترنتر بستر اگونه خدمات د ينظهور ا

  

  

  

  

  

                                                 
1 Net Neutrality 
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