فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال اول ،شماره  ،2زمستان 19
صفحات  35تا 79

بهينه سازي طيف راديويي در ايران با به كارگيري فناوري راديو
شناختگر


رجب فالحی

نيلوفر مرادحاصل



چكيده
توسعه فناوري هاي وابسته به طيف فركانس راديويي و افزايش تقاضا براي آن از يك سو و عدم
استفاده كارا از طيف از سوي ديگر ،درآينده نزديك به مشكل كمبود طيف به عنوان منبعي محدود و
پرارزش منجر خواهد شد .بكارگيري فناوري راديو شناختگر اين امكان را فراهم خواهد نمود تا
مديريت طيف از حالت سنتي به حالت پويا تغيير يافته و بهرهبرداري از طيف راديويي كاراتر شود .در
اين تحقيق دو رويكرد "تخصيص سلسله مراتبي طيف" و " بازار ثانويه طيف" به سازمان تنظيم و
مقررات راديويي كشور پيشنهاد شده و براي هر رويكرد فرصتها و تهديدات برون سازماني و
همچنين نقاط قوت و ضعف هاي درون سازماني تعيين شده است .نتايج نهايي نشان داد كه در رويكرد
تخصيص سلسله مراتبي طيف نقاط قوت خوبي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جهت
بكارگيري فناوري راديو شناختگر وجود دارد ولي با توجه به تهديدات محيطي بهترين نوع استراتژي
تنوع مي باشد .اما در رويكرد بازار ثانويه طيف با وجود نقاط قوت مناسب و فرصتهاي خوب،
بهترين نوع استراتژي تهاجم يا پيشروي است.
كليد واژگان :راديو شناختگر) ،SWOT ،(CRمديريت پوياي طيف ،سازمان تنظيم و مقررات
راديويي ،ايران

 عضو هيات علمي موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات fallahi@itrc.ac.ir

 استاديار اقتصاد ـ عضو هيات علمي موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات( n_moradhassel@yahoo.comنويسنده
مسئول)

تاریخ دریافت19/7/93 :

تاریخ پذیرش19/91/22 :
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مقدمه
با افزايش تعدادكاربران خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات ،پيشبيني ميشود كه
در آيندهاي نه چندان دور شبكههاي مخابراتي بيسيم با فقدان كانالهاي راديويي
مناسب مواجه شوند و بخشهايي از طيف فركانسي به حالت اشباع درآيند .عدم
دسترسي به فضاي طيف فركانسي مورد نياز براي كاربردها و خدمات جديد مخابراتي
و پيچيدگي عمليات مربوط به مديريت فركانسهاي تخصيص داده شده ميتواند به
مانعي بزرگ در روند توسعه آتي بسترهاي ارتباطي كشور مبدل شوند .طيف راديويي
از منابع محدود ملي است كه عدم بهرهبرداري بهينه از آن ،تغيير رويه كنوني مديريت
سنتي طيف و حركت به سمت روشهاي انعطافپذيري تحت عنوان مديريت پوياي
طيف را ميطلبد .بكارگيري راديو شناختگر جهت مديريت پوياي طيف رهيافت
كليدي در حل مسئله محدوديت طيف بشمار ميرود كه بر اساس آن امكان
بهاشتراكگذاري طيف راديويي فراهم ميشود.
مفهوم و فرآيند عملكرد راديوهاي شناختگر بسيار نزديك به فرآيندهاي تعريف
شده در هوش مصنوعي است .در اين نوع شبكهها ،هريك از اجزاي شبكه به صورت
كامالً آگاهانه اطالعات طيف محيط پيرامون خود را استخراج نموده و پس از سنجش
فضاي سفيد طيف و انجام فرآيندهاي پردازشي ،درخصوص استفاده از فضاي سفيد آن
تصميمگيري ميكند .البته حالت ديگر آن سنجش طيف محيط پيراموني توسط شبكه
پايش متمركز و سنجش فضاي سفيد طيف و ساير عمليات پردازشي است كه مزيت آن
سادگي و ارزان قيمت بودن اين نوع پيادهسازي از راديوهاي شناختگر خواهد بود .يكي
از مهمترين ويژگيهاي اين سيستم كه آن را از ديگر شبكههاي مخابراتي فعلي متمايز
ميكند ،قابليت يادگيري اجزاي اين شبكه است .بنابراين ،با نگاهي آيندهنگارانه
ميتوان اين سيستم را به صورت يك مجموعه از عناصر پويا و هوشمند فرض نمود كه
در هر شرايط مكاني و زماني قابليت ارائه بهترين شاخصهاي ارسال و دريافت را دارا
ميباشد .بدين ترتيب كاربر همواره باالترين كيفيت سرويس را دريافت خواهد نمود.
به نظر ميرسد مداخلة دولت در اين حوزه ضروري است زيرا طيف راديويي يك
دارايي عمومي است كه به عنوان نهادهاي ضروري اما كمياب براي ارائة خدمات
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ارتباطات سيار محسوب ميشود .به عالوه ،داليل فني همچون ”اثرات جانبي “1استفاده
از فضاي فركانسي مانند تداخالت الكترومغناطيسي در شبكههاي همسايه و يا ايجاد
سازگاري بين تجهيزات و زيرساختهاي موجود در شبكههاي رقيب(استانداردگذاري)
نيز مداخلة دولتها در سطوح ملي و بينالمللي به منظور اتخاذ تدابير و هماهنگيهايي
براي تخصيص كارا و مناسب اين نهاده را اجتنابناپذير نموده است .البته ممكن است با
ظهور فنآوريهاي جديد در حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات ،زماني فرا برسد كه
«فضاي فركانسي» نيز همچون بسياري از كاالهاي ديگر كه پيشتر به عنوان كااليي
عمومي محسوب ميشدند ،به حيطة كاالهاي خصوصي وارد شده و لزوم مداخلة
دولتها در جهت تخصيص بهينه آن برطرف شود(دادگر.)1831 ،
فناوريهاي نوين وارد شده به اين بازار ملزم به تبعيت از قوانين نهادهاي تنظيم و
مقررات راديويي هستند درحاليكه سرعت تغيير قوانين موجود در خصوص بهرهبرداري
از طيف راديويي متناسب با رشد فناوري نيست .بكارگيري راديوهاي شناختگر جهت
بهاشتراكگذاري طيف ،عالوه بر مسائل فني به تغيير سياستگذاريهاي نهادهاي
تنظيم و مقررات راديويي نيز وابسته است .در حال حاضر شبكههاي وسيعي در سطح
دنيا براساس روش مديريت سنتي طيف در حال خدمتدهي به حجم وسيعي از كاربران
هستند كه امكان تغيير ناگهاني آنها چه در حوزه قانونگذاري و چه در حوزه فني
مقرون به صرفه نيست .سازمان تنظيم و مقررات راديويي كشورما نيز مشابه ساير
نهادهاي تنظيم و مقررات در دنيا از روش سنتي بودن مديريت طيف استفاده ميكند.
در اين روش تخصيص طيف راديويي بهينه نيست .بر اين اساس با در نظر داشتن رشد
سريع فناوريهاي راديويي ،الگوي مديريت طيف و ضوابط و مقررات آن نياز به
بررسي و بازبيني دارد تا پاسخگوي فناوريهاي جديد باشد .در اين مقاله به منظور
تصميمسازي براي مديران سازمان تنظيم ومقررات كشور با توجه به تجربيات نهاد هاي
تنظيم مقررات پيشرو و وضع موجود كشور ،دو رويكرد پيشنهاد ميشود .از نتايج
تحليلهاي  SWOTرويكردها در استخراج استراتژي مناسب جهت بكارگيري اين
فناوري استفاده خواهد شد.
اين مقاله از هفت بخش تشكيل شده است پس از مقدمه فوق در بخش دوم به بيان
1- Externalitiz
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مسئله وضرورت آن ،دربخش سوم به پيشينه تحقيق ،در بخش چهارم به روش بررسي،
در بخش پنجم تحليل  SWOTرويكردهاي بكارگيري فناوري راديو شناختگر ،در
بخش ششم ناحيه استراتژي مطلوب رويكردها و در بخش آخر به نتايج وپيشنهادها
پرداخته شده است.

بيان مسئله و ضرورت آن
فضاي فركانس راديويي با وجودي كه قابل رويت نيست اما ميتواند براي توليد
بسياري از خدمات با ارزش اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و ارزش افزوده بااليي
براي ساير بخشها ايجاد كند .امروزه با توجه به افزايش به كارگيري سامانه هاي
بيسيم در دستيابي به اطالعات ،وابستگي فعاليتهاي اقتصادي به طيف فركانسي را
بيشتر نموده است و پيشبيني ميشود كه برخي از مناطق كشور در آيندهاي نزديك با
كمبود طيف فركانسي مواجه شوند.
در گذشته به نظر ميرسيد كه فضاي فركانسي تحت نظر يك نهاد تنظيم و مقررات
راديويي مركزي و با استفاده از روشهاي اداري بتواند به شكلي كارا مديريت شود .اما
با سرعت گرفتن حيرتآور پيشرفتهاي فناوري و ارائه محصوالت ارتباطي با سرعت،
كيفيت بهتر ،دسترسي آسانتر و با قيمت كمتر از يك طرف و همراهي آن با تغييرات
سريع در ذائقة مصرفكنندگان از طرف ديگر موجب شد تا ادارة طيف فركانسي با
روش سنتي پاسخگوي شرايط جديد نباشد؛ چرا كه واكنش كند و ناكارا و همچنين
تمايل نهادهاي تنظيم و مقررات راديويي به سمت حفظ وضع موجود و منافع اپراتور
اصلي از مشخصات سيستمي است كه كار تخصيص را به صورت مركزي بر عهده
دارد .به همين داليل نهادهاي تنظيم و مقررات راديويي پيشرو درصدد بازبيني
تنظيمات و مقرراتزدايي هستند و فعاليتهايي را شروع كردهاند .در همين راستا
سازمان تنظيم و مقررات راديويي كشور ما نيز همگام با ساير نهادهاي تنظيم و مقررات
راديويي پيشرو بايستي به بررسي راه كارهاي گذر از مديريت سنتي به مديريت پوياي
طيف باشد.
درحال حاضر با توجه به قوانين قديمي ،فنآوريها فعلي ،مديريت سنتي و عدم
وجود بازاري براي طيف ،ميتوان گفت كه استفاده از طيف به لحاظ اقتصادي و فني

بهينه سازی طيف رادیویي در ایران با 45 ...

در نامناسبترين حالت است .براي بهبود اوضاع ضمن ساماندهي بازار طيف ،بايستي
از رهيافت مديريت پوياي طيف استفاده شود .فنآوري راديو شناختگر ابزاري است كه
براي به كارگيري اين رهيافت قابل استفاده است.

پيشينه تحقيق
بررسي سوابق فعاليتهاي كشورهاي مختلف در زمينه به كارگيري فناوري راديو
شناختگر حاكي از پيشرو بودن نهاد تنظيم ومقررات راديويي كشورهاي آمريكا 1و
انگلستان 2ميباشدكه اين نهادها ،پس از بررسي نيازهاي طيفي ،مطالعات بسياري روي
شبكههاي راديويي شناختگر و موضوعاتي نظير تداخل در آنها انجام داده اند .نهاد
تنظيم ومقررات راديويي كشورآمريكا با طرح سناريوهاي" استفاده بدون پروانه راديو
شناختگر از باندهاي  "TVو" ايجاد بازار ثانويه" ايده بكارگيري راديو شناختگر را
شكل داده است) .(FCC,2008همچنين نهاد تنظيم ومقررات راديويي انگلستان
سناريوهاي "راديو شناختگر همزيست با شبكه راديويي سيار خصوصي""،راديو
شناختگر معاف از مجوز براي باندهاي  UHFو  "VHFو"چندين شبكه راديو
شناختگر همزيست با يكديگر" را مطرح كرده وسپس رفتار شبكههاي راديو شناختگر
را با استفاده از ابزار شبيهساز خود مورد مطالعه قرار داده است.
اتحاديه بينالمللي مخابرات 8نيز به بررسي راديو شناختگر پرداخته و در حال تدوين
مسائل مقرراتي و فني آن است .تاكنون اين اتحاديه ،سناريوهاي بسياري براي استقرار
راديو شناختگر در سيستمهاي راديويي مطرح نموده است همچون سناريوهاي "استفاده
از راديو شناختگر در دسترسي به طيف بر مبناي تعامل "،"4استفاده يك اپراتور از راديو
شناختگر براي مديريت بهينه طيف تخصيص داده شده به آن"و" استفاده از راديو
شناختگر در دسترسي فرصتطلبانه به طيف مشترك با ساير سيستمها و سرويسها" كه
پيادهسازي هر يك مستلزم بررسي الزامهاي فني يا عملياتي خاصي خواهد بود
) .(ITU,2010اما در مجموع به كارگيري راديوي شناختگر به عنوان يك قابليت بالقوه
دركليه كشورها در نظر گرفته شده است و در حال حاضر اين فناوري در مرحله پايلوت
)1- Federal Communications Commission(FCC
)2- Office of communications(Ofcom
)3- International Telecommunications Union(ITU
4 - Cooperation
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قرار داشته و در حال تكامل است.

روش بررسی
تحقيق حاضر ،پژوهشي ،توصيفي ،كاربردي است كه جامعه پژوهش نظرات
كارشناسي ازميان مديران و كارشناسان خبره در حوزه طيف در قالب پرسشنامهاي
درنظر گرفته شده است .اين افراد آشنا با فناوري راديو شناختگر ميباشند و براي اينكه
تحقيق ،جامع و در برگيرنده همه كارشناسان اين حوزه باشد ،تمام  44نفر خبره
شناسايي شده انتخاب شدند اما از اين ميان تنها  81نفر حاضر به همكاري شدند.
در اين پژوهش جهت بررسي نظرات خبرگان درخصوص بكارگيري فناوري راديو
شناختگر از روش سروكوال 1استفاده شده است .اين روش در سال  1833توسط تيم
بازاريابي پاراسارمون ،بري و زيتمال 2طراحي شد و تاكنون پركاربردترين روش
سنجش كيفيت خدمات بوده است .اين روش به سازمانها در شناسايي نقاط قوت و
ضعف كيفيت خدمات كمك ميكند و همچنين اين روش به عنوان ابزاري براي
هدايت نوآوريها و اقدامات بهبود مستمر مورد استفاده قرار ميگيرد (رنجبر عزت
آبادي و همكاران .)41 ،1838،در اين مقاله نيز نظرات كارشناسي ،نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهديدات با روش سركوال استخراج و ارزيابي شده است.

تحليل  SWOTرویكردهای به كارگيری فناوری رادیو شناختگر
در اين تحقيق طبق مطالعات انجام شده و نظر مديران و كارشناسان خبره در حوزه
طيف ،دو رويكرد «تخصيص سلسله مراتبي طيف» و «بازار ثانويه طيف» جهت
بكارگيري فناوري راديو شناختگر و پيادهسازي مديريت پوياي طيف در نظرگرفته شده
است .در رويكرد «تخصيص سلسله مراتبي طيف» تصديگري سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي با صدور پروانه به اپراتورهاي ثانويه حفظ شده و ساماندهي آنها در
استفاده بهينه از فضاي سفيد اپراتورهاي اوليه ،با نظارت مستقيم سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي انجام ميشود .در حاليكه در رويكرد «بازار ثانويه طيف» با كاهش
تصديگري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مديريت طيف ،ساماندهي
1- Servqual
2- Parasurman, Berry, Zeithmal
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اپراتورهاي ثانويه در استفاده از فضاي سفيد اپراتورهاي اوليه بدون دخالت مستقيم
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و به اپراتورهاي اوليه واگذار شده و زمينه را
براي شكل گيري بازار ثانويه طيف فراهم ميكند.
تحليل  SWOTرویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
در اين رويكرد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پروانه بهرهبرداري از
طيف را براي اپراتورهاي اوليه ،طبق روالي مشابه قبل اما با بررسيهاي فني جامعتر و بر
اساس طرح تجاري دقيقتر (نسبت به روند فعلي) صادر مينمايد .سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويي پس از تخمين ميانگين فضاي سفيد طيف در اختيار اپراتورهاي
اوليه ،به اپراتورهاي ثانويه پروانه بهرهبرداري از فضاي سفيد اپراتورهاي اوليه را صادر
خواهد نمود .با جمعبندي نظرات كارشناسي ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات
اين رويكرد استخراج شده و در ارزيابي آنها از مدل سراكوال استفاده شده است.
نقاط قوت رویكرد «تخصيص سلسله مراتبی طيف»

منظور از نقاط قوت ،مزاياي بكارگيري اين رويكرد براي سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي بوده و مربوط به عوامل درون سازماني است .وضعيت تركيبي ميزان
اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي نقاط قوت به كمك مدل سراكوال در جدول 1
ارائه شده است.
جدول .9وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای نقاط قوت
رویكرد«تخصيص سلسله مراتبی طيف» به كمك مدل سراكوال
گزینههای نقاط قوت رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
نظارت قوي تر سازمان تنظيم و مقررات راديويي بر رفتار اپراتورهاي اوليه و ثانويه ،با هدف جلوگيري از ايجاد
رويههاي ضد رقابتي ،احتكار و امنيت باالتر فضاي راديويي.
مهيا شدن اختيار و ابتكار عمل سازمان تنظيم و مقررات راديويي براي اعمال نظارت پيشيني (قبل از صدور پروانه
توسط رگوالتور)

ميانگين
0/801
0/244

افزايش شفافيت فضاي فعاليتي براي سازمان تنظيم و مقررات راديويي

0/208

سهولت حل دعاوي حقوقي براي سازمان تنظيم و مقررات راديويي

0/144

امكان تحصيل درآمد جديد براي سازمان تنظيم و مقررات راديويي از طريق صدور پروانه بهرهبرداري از فضاي سفيد
طيف به اپراتورهاي ثانويه
سازمان تنظيم و مقررات راديويي قادر خواهد بود برنامهريزي متمركزي را براي هدايت ،جهتدهي و گزينش اپراتورها
بر اساس اهداف خود انجام دهد
امكان كاهش قابل توجه شرايط احتكار طيف توسط اپراتورها

0/181
0/223
0/284
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گزینههای نقاط قوت رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف

ميانگين

وجود فضاي سفيد كافي در باند  TVو سهولت پيادهسازي اين رويكرد در باند TV

0/241

امكان پوشش ناحيه جغرافيايي وسيع ايستگاههاي پايه در باند TV

0/144

افزايش ميزان رفاه استفاده كنندگان نهايي به سبب تسهيل دسترسي به خدمات طيف و كاهش احتمالي قيمت طيف

0/141

قابليت هم زيستي فناوري راديو شناختگر با فناوريهاي موجود بدون نياز به تغيير فناوريهاي موجود

0/184

وضعيت جمعي

2/858

ميانگين نقاط قوت در اين رويكرد برحسب رتبه تخصيصي سراكوال در حد متوسط
به باال ميباشد .در اين بين مهمترين گزينههاي نقاط قوت رويكرد شامل «نظارت قويتر
سازمان تنظيم و مقررات راديويي بر رفتار اپراتورهاي اوليه و ثانويه ،با هدف جلوگيري
از ايجاد رويههاي ضد رقابتي ،احتكار و امنيت باالتر فضاي راديويي»« ،امكان كاهش
قابل توجه شرايط احتكار طيف توسط اپراتورها»« ،وجود فضاي سفيد كافي در باند
 TVو سهولت پيادهسازي اين رويكرد در باند  »TVو «مهيا شدن اختيار و ابتكار عمل
سازمان تنظيم و مقررات راديويي براي اعمال نظارت پيشيني (قبل از صدور پروانه)»
ميباشد.
نقاط ضعف رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
منظور از نقاط ضعف ،عدم كارايي و يا نامناسب بودن بكارگيري رويكرد تخصيص
سلسله مراتبي طيف براي سازمان است و مربوط به عوامل درون سازماني ميباشد.
وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي نقاط ضعف اين رويكرد به
كمك مدل سراكوال بصورت جدول  2ميباشد.
جدول  .2وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای نقاط ضعف رویكرد
تخصيص سلسله مراتبی به كمك مدل سراكوال
گزینههای نقاط ضعف رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
وابستگي بيشتر اپراتورهاي ثانويه به پايگاه داده (توقف فعاليت اپراتور ثانويه در صورت بروز مشكل در پايگاه داده
موقعيت جغرافيايي)
باال رفتن هزينه سازمان تنظيم و مقررات راديويي جهت تجهيز شبكه پايش و ساماندهي فرآيند نظارت متناسب با
راديو شناختگر و مديريت آن

ميانگين
0/414
0/840

غير رقابتي شدن فرآيند قيمتگذاري طيف به علت دخالت مستقيم نهاد حاكميتي

0/183

بزرگ و پيچيده شدن ساختار سازماندهي سلسله مراتبي سازمان تنظيم و مقررات راديويي

0/281

زمانبر بودن فرآيند واگذاري طيف به اپراتورهاي ثانويه

0/284

بهينه سازی طيف رادیویي در ایران با 59 ...
كم توجهي به بحث آموزش نيروي انساني و توانمندسازي آنها جهت برقراري تعامالت مناسب با تغيير رويههاي
مديريتي طيف
عدم وجود تجربه مشابه قبلي در ساختار سازمان تنظيم و مقررات راديويي كه باعث كند شدن كل فرايند استقرار و به
كارگيري فناوري راديوهاي شناختگر و پيش بيني نتايج و آثار آن ميشود
وضعيت جمعي

0/148
0/888
2/182

وضعيت كلي بدست آمده از نقاط ضعف اين رويكرد نشان ميدهد كه ميزان اثر
كلي نقاط ضعف انتخاب شده در حد متوسط به باال است .در اين بين سه گويه
«وابستگي بيشتر اپراتورهاي ثانويه به پايگاه داده »« ،عدم وجود تجربه مشابه قبلي در
ساختار سازمان تنظيم و مقررات راديويي كه باعث كند شدن كل فرايند استقرار و به
كارگيري فناوري راديوهاي شناختگر و پيش بيني نتايج و آثار آن ميشود» و گويه
«باال رفتن هزينه سازمان تنظيم و مقررات راديويي جهت تجهيز شبكه پايش و
ساماندهي فرآيند نظارت متناسب با راديو شناختگر و مديريت آن» ،داراي بيشترين
اثرات بعنوان نقاط ضعف اين رويكرد ميباشند.
تهدیدات رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
منظور از تهديدات ،آسيبها و چالشهاي به كارگيري رويكرد تخصيص سلسله
مراتبي طيف براي سازمان در محيط خارج از رگوالتوري است و بيشتر جنبههاي اقتصادي
و اجتماعي را در بر ميگيرد .وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي
تهديدها در اين رويكرد به كمك مدل سراكوال در جدول 8ارائه شده است.
جدول .5وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای تهدیدها در رویكرد
تخصيص سلسله مراتبی به كمك مدل سراكوال
گزینههای تهدیدات در رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف

ميانگين

به دليل انحصار حاكميتي بر حوزه راديو و تلويزيون ،عمالً بخشي از طيف فركانس ملي احتكار شده و خارج از
حوزه مديريتي سازمان تنظيم و مقررات راديويي است (ماده  41قانون وظايف و اختيارات وزارت)

0/642

احتمال ممانعت اپراتورهاي اوليه از دسترسي اپراتورهاي ثانويه به فضاي سفيد طيف در اختيار اوليهها

0/451

تهديدهاي مرتبط به حمالت در واسط راديويي(شامل دسترسي غير مجاز به دادهها ،تهديدهاي مربوط به درستي و
صحت ارتباط ،انكار در ارائه سرويس ،دسترسي غيرمجاز به سرويسها)

0/425

احتمال ايجاد تداخل مخرب بر اپراتورهاي اوليه ناشي از فعاليت اپراتورهاي ثانويه (شامل ايجاد تداخل مخرب بر
اوليهها ناشي از فعاليت ثانويههاي پروانهدار و ايجاد تداخل مخرب بر اوليهها ناشي از فعاليت غيرمجاز ثانويهها)

0/411

امكان بروز تداخل مخرب بر اپراتورهاي ثانويه داراي پروانه ناشي از فعاليت ساير ثانويهها و يا فعاليت اپراتور اوليه
همان باند

0/010
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گزینههای تهدیدات در رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف
اشغال مجازي طيف توسط اپراتورهاي اوليه (همچون ارسال حاملهاي فاقد داده)
تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران كه زمينه انتقال و به كارگيري فناورهاي مرتبط با راديوهاي شناختگر را محدود
ميسازد و هزينه ارتقاء تجهيزات شبكه پايش را افزايش ميدهد.
عدم عزم جدي در كشور براي اجرايي نمودن سياستهاي مرتبط با خصوصيسازي و كندي فعاليتهاي
خصوصيسازي كه موجب از دست رفتن فرصتهاي سرمايهگذاري در حوزه  ICTميشود.
ضعف كسب و كارها و شركتهاي دانش بنيان در كشور براي بوميسازي فناوري راديوهاي شناختگر
ضعيف بودن صنايع مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات و به تبع آن ضعف توان توليدي كشور در زمينه طراحي
و توليد قطعات و تجهيزات مرتبط با فناوري راديوهاي شناختگر
ايجاد چالش حقوقي براي سازمان تنظيم و مقررات راديويي به دليل وجود قراردادهاي بلند مدت بين سازمان تنظيم
و مقررات راديويي و اپراتورهاي اوليه
شفاف نبودن اثرات ورود راديو شناختگر بر ساير فناوريها ،ساختارها و رويههاي فعاليتي
كم توجهي به تبيين اثرات بين تغيييرات فناوري ناشي از بكارگيري فناوري راديو شناختگر با تغييرات اجتماعي و
فرهنگي
عدم سنجش ،تبيين و ارزيابي دقيق سطح توانمندي فناورانه كشور جهت ورود فناوري راديو شناختگر و همچنين
عدم مشخصسازي نوع و سطح فناوري مورد نياز از راديو شناختگر و تناسب آن با اولويتهاي ملي
عدم وجود تجربه اجرايي مربوط به راديو شناختگر در سطوح جهاني و سطح ملي

ميانگين
0/410
0/414
0/444
0/094
0/400
0/461
0/410
0/005
0/001
0/460

عدم وجود نمونه تجاري بر مبناي استانداردهاي راديوهاي شناختگر

0/410

احتمال بروز تداخل در نواحي مرزي كشور و نياز به هماهنگي و نظارت دقيق در اين نواحي

0/406

وضعيت جمعي

6/462

با توجه به نتايج بدست آمده از وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري
هركدام از تهديدات به روش سراكوال ،ميتوان استنباط نمود كه مهمترين تهديدات
در رويكردي تخصيص سلسله مراتبي طيف ،به دليل انحصار حاكميتي بر حوزه راديو و
تلويزيون ميباشد .در مجموع  ،ميزان اثر تجمعي گزينههاي بيان شده جهت تهديدات
در حد متوسط به باال( )2/121ميباشد.
فرصتها در رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف

منظور از فرصتها ،تقويت كنندههاي بكارگيري رويكرد «تخصيص سلسله مراتبي
طيف» در محيط خارج از سازمان تنظيم و مقررات راديويي است و بيشتر جنبههاي
اقتصادي و اجتماعي را در بر ميگيرد .وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري
گزينههاي فرصتها به كمك مدل سراكوال در جدول 4ارائه شده است.

بهينه سازی طيف رادیویي در ایران با 56 ...
جدول .4وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای فرصتها در رویكرد
تخصيص سلسله مراتبی طيف به كمك مدل سراكوال
گزینههای فرصتها در رویكرد تخصيص سلسله مراتبی طيف

ميانگين

متناسب تر بودن شرايط سياسي و امنيتي با ديدگاه كنترل متمركز و به تبع آن اقبال مسوالن جهت به كارگيري
راديوهاي شناختگر ذيل رويكرد تخصيص سلسله مراتبي طيف

0/410

استانداردهاي تدوين شده مرتبط با راديو شناختگر در باند  (TVهمچون  IEEE 802.22و )ECMA 392

0/411

ساخته شدن نمونههاي اوليه راديو شناختگر (غيرتجاري) در باند  TVBD( TVدر آمريكا)

0/444

به رسميت شناخته شدن رويكرد اعطاي پروانه براي بهرهبرداري از طيف توسط قانون استفاده از بيسيمهاي
اختصاصي و غيرحرفهاي

0/461

ساخت تجهيزات راديويي چند استانداردي

0/446

وجود قوانين و سياست هاي مناسب منجمله سياستهاي اصل  11كه زمينه را براي خصوصيسازي فعاليتهاي
مخابراتي تسهيل نموده و به تبع آن زمينه براي فعاليت و سرمايهگذاري بخش خصوصي بهبود مييابد

0/441

ورود فنآوري نوين به كشور و ارتقاء دانش فني مرتبط

0/462

كاهش هزينه بكارگيري سيستمهاي مكانيابي جهاني ،همچون  GPSكه مورد نياز فنآوري راديو شناختگر در ايجاد
و استفاده از پايگاه داده مبتني بر مكانيابي است.

0/000

وجود تقاضاي رو به رشد در سالهاي آتي براي استفاده هر چه بيشتر از طيف و به خصوص در تكه باندهاي ويژه

0/649

حمايت ويژه دولت از تحقيقات ،طراحي و توليد در زمينه فناورهاي نوين كه ميتواند مشوق سرمايهگذاري و
فعاليت در حوزه فناوري راديو شناختگر باشد
وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصيالن دانشگاهي در رشتههاي فني مرتبط با فناوري اطالعات و به تبع آن باال
بودن قابليتهاي علمي مورد نياز براي به كارگيري فناوري راديو شناختگر

0/400
0/440

وجود گرايش هاي جهاني به سمت استفاده و استقرار راديو شناختگر و امكان بهرهگيري از تجارب آنها

0/400

عدم وجود فناوري رقيب براي راديو شناختگر در آينده و توسعه مبتني بر تكامل فناوري راديوهاي شناختگر

0/019

سازگاري فناوري راديو شناختگر با فناوريهاي موجود در زير ساختهاي ارتباط راديويي

0/400

بهره مندي كشور از رتبه اول اقتصادي در منطقه طبق برنامهريزيهاي انجام شده تا سال ( 4101سال پاياني
سندچشم انداز)

0/012

كسب رتبه دوم در حوزه شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطالعات در منطقه تا پايان برنامه پنجم توسعه

0/094

وضعيت جمعي

6/001

با توجه به نتايج بدست آمده از وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري
هركدام از فرصتها به روش سراكوال ،ميتوان استنباط نمود كه مهمترين فرصتها در
اين رويكردي وجود تقاضاي رو به رشد در سالهاي آتي براي استفاده هر چه بيشتر از
طيف و به خصوص در تكه باندهاي ويژه ميباشد .در مجموع ،ميزان اثر تجمعي
گزينههاي بيان شده جهت فرصتها در حد متوسط به باال( )2/004ميباشد.
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تحليل  SWOTرویكرد «بازار ثانویه طيف»
سازمان تنظيم و مقررات راديويي پروانه بهرهبرداري از طيف را براي اپراتور اوليه
صادر مينمايد .در اين حالت ،اپراتور اوليه پس از شناسايي فضاي سفيد طيف در
اختيار خود ،طي قراردادي با اپراتورهاي ثانويه اجازه بهرهبرداري از فضاي سفيد طيف
خود را صادر مينمايد .در اين حالت سازمان تنظيم و مقررات راديويي صرفاً نقش
نظارتي و سياست گذاري داشته و تا حد امكان از دخالت مستقيم در بازار طيف (اعم از
تعيين قيمت يا صدور پروانه) خودداري ميكند .با اين حال تمام قراردادهاي بين
اپراتورهاي اوليه و اپراتورهاي ثانويه در صورت تأييد سازمان تنظيم و مقررات راديويي
اعتبار قانوني خواهند داشت .نكته قابل تامل در اين رويكرد ،كوتاه كردن چرخه اخذ
پروانه بهرهبرداري از طيف و استفاده از فضاي سفيد طيف اپراتور اوليه به منظور
افزايش راندمان بهرهبرداري از طيف خواهد بود.
نقاط قوت رویكرد بازار ثانویه طيف
وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي نقاط قوت اين رويكرد
به كمك مدل سراكوال در جدول  5ميباشد.
جدول .3وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای نقاط قوت رویكرد بازار
ثانویه طيف به كمك مدل سراكوال
گزینههای نقاط قوت رویكرد بازار ثانویه طيف
كمتر شدن نياز سازمان تنظيم و مقررات راديويي به بودجه و منابع مالي ،براي ساماندهي اپراتورهاي ثانويه (نسبت به
رويكرد تخصيص سلسله مراتبي طيف)
چابك تر شدن و پوياتر شدن مديريت سازمان تنظيم و مقررات راديويي به جهت واگذاري بخشي از مسئوليتها به
اپراتورهاي اوليه
كوتاه بودن و سرعت مناسب فرآيند واگذاري حق بهرهبرداري از فضاي سفيد طيف اپراتورهاي اوليه به اپراتورهاي
ثانويه
درآمدزايي بيشتر براي اپراتورهاي اوليه از طريق واگذاري حق بهرهبرداري از فضاي سفيد طيف خود به اپراتورهاي
ثانويه

ميانگين
0/881
0/401
0/411
0/238

افزايش اشتغال نيروي متخصص در فضاي طيف و بكارگيري راديو شناختگر ،بدون تحميل هزينه بر دولت

0/283

افزايش ميزان رفاه استفاده كنندگان نهايي به سبب تسهيل دسترسي به خدمات طيف و كاهش احتمالي قيمت طيف

0/233

قابليت همزيستي فناوري راديو شناختگر با فناوريهاي راديويي موجود بدون نياز به تغيير فناوريهاي موجود

0/828

وضعيت جمعي

2/400
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تحليل هم زمان ميزان اثرگذاري و ميزان اهميت گويههاي نقاط قوت با استفاده از
روش سراكوال نشان ميدهد كه «كوتاه بودن و سرعت مناسب فرآيند واگذاري حق
بهرهبرداري از فضاي سفيد طيف اپراتورهاي اوليه به اپراتورهاي ثانويه» داراي باالترين
اولويت بوده است .در مجموع ميتوان بيان داشت كه ميزان اثرگذاري گويههاي نقاط
قوت در رويكرد بازار ثانويه طيف از ديدگاه پاسخگويان در حد متوسط به باال (،)2/4
بوده است.
نقاط ضعف رویكرد بازار ثانویه طيف
وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي نقاط ضعف اين رويكرد به
كمك مدل سراكوال بصورت جدول  1ميباشد.
جدول .2وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای نقاط ضعف رویكرد بازار
ثانویه طيف به كمك مدل سراكوال
گزینههای نقاط ضعف رویكرد بازار ثانویه طيف
اختيار و ابتكار عمل سازمان تنظيم و مقررات راديويي براي اعمال نظارت پيشيني (قبل از عقد قرارداد با اپراتورهاي
اوليه) كمتر است
سازمان تنظيم و مقررات راديويي قادر نخواهد بود برنامهريزي متمركزي را براي هدايت ،جهتدهي و گزينش
اپراتورهاي ثانويه انجام دهد

ميانگين
0/252
0/284

افزايش امكان بروز اختالف بين اپراتورهاي ثانويه

0/285

ايجاد رقابت تنازعي و انحصاري بين اپراتورهاي ثانويه

0/811

عدم وجود تجربه مشابه قبلي در ساختار سازمان تنظيم و مقررات راديويي كه باعث كند شدن كل فرايند استقرار و به
كارگيري فناوري راديوهاي شناختگر و پيش بيني نتايج و آثار آن ميشود
كم توجهي به بحث آموزش نيروي انساني و توانمندسازي آنها جهت هدايت و تعامالت هدفمند با تغيير رويههاي
مديريتي طيف
باال رفتن هزينه سازمان تنظيم و مقررات راديويي جهت تجهيز شبكه پايش و ساماندهي فرآيند نظارت متناسب با راديو
شناختگر و مديريت آن
وضعيت جمعي

0/828
0/132
0/241
1/352

با توجه به يافتههاي بدست آمده گويه «عدم وجود تجربه مشابه قبلي در ساختار
سازمان تنظيم و مقررات راديويي كه باعث كند شدن كل فرايند استقرار و به كارگيري
فناوري راديوهاي شناختگر و پيشبيني نتايج و آثار آن ميشود» ،داراي باالترين
اولويت بوده است .در مجموع نيز ميزان اثر جمعي نقاط ضعف رويكرد بازار ثانويه
طيف در حد نزديك به متوسط( )1/352ميباشد.
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تهدیدات رویكرد بازار ثانویه طيف

وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي تهديدات در اين
رويكرد به كمك مدل سراكوال بصورت جدول  4ميباشد.
جدول .7وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای تهدیدات در رویكرد
بازار ثانویه طيف به كمك مدل سراكوال
گزینههای تهدیدات در رویكرد بازار ثانویه طيف
متناسب تر بودن شرايط سياسي و امنيتي با ديدگاه كنترل متمركز و به تبع آن عدم اقبال مسوالن جهت به كارگيري
راديوهاي شناختگر
با توجه به روند فعلي نميتوان در حالت كلي ،تضميني براي هماهنگي سرعت گسترش فناوري راديو شناختگر و
ورود آن به كشور با سرعت تكامل سياست گذاريها و زيرساختها و سازوكارهاي نظارت پسيني مناسب متصور بود
احتمال تباني بين اپراتورهاي ثانويه
تهديدهاي مرتبط به حمالت در واسط راديويي(شامل دسترسي غيرمجاز به دادهها ،تهديدهاي مربوط به درستي و
صحت ارتباط ،انكار در ارائه سرويس ،دسترسي غيرمجاز به سرويسها)
احتمال ايجاد تداخل مخرب بر اپراتورهاي اوليه ناشي از فعاليت اپراتورهاي ثانويه(شامل ايجاد تداخل مخرب بر
اوليهها ناشي از فعاليت ثانويههاي پروانهدار و ايجاد تداخل مخرب بر اوليهها ناشي از فعاليت غيرمجاز ثانويهها)
امكان بروز تداخل بر اپراتورهاي ثانويه ،ناشي از فعاليت ساير اپراتورهاي ثانويه و يا ناشي از بروز تداخل از جانب
اپراتور اوليه همان باند
اشغال مجازي طيف توسط اپراتورهاي اوليه(همچون ارسال حاملهاي فاقد داده) به منظور احتكار طيف
افزايش هزينه مبادله و سرمايهگذاري بواسطه ريسكهاي اقتصادي كشور
تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران كه زمينه انتقال و به كارگيري فناورهاي مرتبط با راديوهاي شناختگر را محدود
ميسازد و كاهش تمايل سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاريهاي مشترك يا مستقل در كشور را بهمراه دارد.
عدم عزم جدي در كشور براي اجرايي نمودن سياستهاي مرتبط با خصوصيسازي و كندي فعاليتهاي
خصوصيسازي كه موجب از دست رفتن فرصتهاي سرمايهگذاري در حوزه  ICTميشود.
ضعف كسب و كارها و شركتهاي دانش بنيان در كشور براي بوميسازي فناوري راديوهاي شناختگر
ضعيف بودن صنايع مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات و به تبع آن ضعف توان توليدي كشور در زمينه طراحي و
توليد قطعات و تجهيزات مرتبط با فناوري راديوهاي شناختگر
ايجاد چالش حقوقي براي سازمان تنظيم ومقررات راديويي بدليل وجود قراردادهاي بلند مدت بين سازمان تنظيم
ومقررات راديويي و اپراتورهاي اوليه
شفاف نبودن اثرات ورود راديو شناختگر بر ساير فناوريها ،ساختارها و رويههاي فعاليتي
كم توجهي به تبيين اثرات بين تغيييرات فناوري ناشي از به كارگيري فناوري راديو شناختگر با تغييرات اجتماعي و
فرهنگي
عدم سنجش ،تبيين و ارزيابي دقيق سطح توانمندي فناورانه كشور جهت ورود فناوري راديو شناختگر و همچنين عدم
مشخصسازي نوع و سطح فناوري مورد نياز از راديو شناختگر و تناسب آن با اولويتهاي ملي
عدم وجود تجربه اجرايي مربوط به راديو شناختگر در سطوح جهاني و سطح ملي
عدم وجود نمونه تجاري بر مبناي استانداردهاي راديوهاي شناختگر
احتمال بروز تداخل در نواحي مرزي كشور و نياز به هماهنگي و نظارت دقيق در اين نواحي
وضعيت جمعي

ميانگين
0/411
0/416
0/010
0/091
0/444
0/010
0/029
0/000
0/401
0/090
0/012
0/012
0/400
0/441
0/022
0/011
0/441
0/444
0/440
4/105
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در جمع بندي كلي يافتههاي بدست آمده از اين رويكرد ميتوان گفت كه مهمترين
تهديد «متناسبتر بودن شرايط سياسي و امنيتي با ديدگاه كنترل متمركز و به تبع آن عدم
اقبال مسوالن جهت به كارگيري راديوهاي شناختگر» ميباشد .در مجموع نيز ميزان اثر
جمعي تهديدات رويكرد بازار ثانويه طيف در حد نزديك به متوسط( )1/345ميباشد.
فرصتهای رویكرد بازار ثانویه طيف
وضعيت تركيبي ميزان اهميت و ميزان اثرگذاري گزينههاي فرصتها در رويكرد
بازار ثانويه طيف به كمك مدل سراكوال در جدول  3ارائه شده است.
جدول  . 8وضعيت تركيبی ميزان اهميت و ميزان اثرگذاری گزینههای فرصتها در رویكرد
بازار ثانویه طيف به كمك مدل سراكوال
گزینههای فرصتها در رویكرد بازار ثانویه طيف

ميانگين

امكان ايجاد بازار رقابتي طيف

0/111

ظهور بنگاههايي در حوزه ساخت ،نگهداري ،پشتيباني و  ...در صنعت راديوهاي شناختگر

0/140

قانون وظايف و اختيارات وزارت  ICTبهره برداري بهينه از طيف را با اولويت دادن به بخش غيردولتي اما در
چارچوب اصل  11به رسميت شناخته است

0/114

تأكيد بر محرمانگي اسرار تجاري در ماده  25قانون تجارت (الزماالجرا براي دالالن)

0/033

ساخت تجهيزات راديويي چند استانداردي

0/112

افزايش تمايل اپراتورهاي اوليه جهت دسترسي اپراتورهاي ثانويه به فضاي سفيد طيف

0/158

وجود قوانين و سياستهاي مناسب منجمله سياستهاي اصل  11كه زمينه را براي خصوصيسازي فعاليتهاي
مخابراتي تسهيل نموده و به تبع آن زمينه براي فعاليت و سرمايهگذاري بخش خصوصي بهبود مييابد

0/140

ورود فنآوري نوين به كشور و ارتقاء دانش فني مرتبط

0/141

كاهش هزينه بكارگيري سيستمهاي مكانيابي جهاني ،همچون  GPSكه مورد نياز فنآوري راديو شناختگر در ايجاد و
استفاده از پايگاه داده مبتني بر مكانيابي است.

0/112

وجود تقاضاي روبه رشد در سالهاي آتي براي استفاده هر چه بيشتر از طيف و بخصوص در تكه باندهاي ويژه

0/200

حمايت ويژه دولت از تحقيقات ،طراحي و توليد در زمينه فناورهاي نوين كه ميتواند مشوق سرمايهگذاري و فعاليت
در حوزه فناوري راديو شناختگر باشد
وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصيالن دانشگاهي در رشته هاي فني مرتبط با فناوري اطالعات و به تبع آن باال بودن
قابليتهاي علمي مورد نياز براي به كارگيري فناوري راديو شناختگر

0/085
0/101

وجود گرايش هاي جهاني به سمت استفاده و استقرار راديو شناختگر و امكان بهرهگيري از تجارب آنها

0/141

عدم وجود فناوري رغيب براي راديو شناختگر در آينده و توسعه مبتني بر تكامل فناوري راديوهاي شناختگر

0/032

سازگاري فناوري راديو شناختگر با فناوريهاي موجود در زير ساختهاي ارتباط راديويي

0/112

بهره مندي كشور از رتبه اول اقتصادي در منطقه طبق برنامهريزيهاي انجام شده تا سال ( 4101سال پاياني سندچشم انداز)

0/043

كسب رتبه دوم در حوزه شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطالعات در منطقه تا پايان برنامه پنجم توسعه

0/081

وضعيت جمعي

2/101
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در تحليل فرصتها در اين رويكرد گويه «فرصت وجود تقاضاي روبه رشد در
سالهاي آتي براي استفاده هر چه بيشتر از طيف و به خصوص در تكه باندهاي ويژه»
داراي باالترين اولويت است و در مجموع ،ميزان اثر گويهها بعنوان فرصتهاي
رويكرد بازار ثانويه طيف در حد متوسط به باال ( )2/11ميباشد.

ناحيه استراتژی مطلوب رویكردهای بكارگيری رادیو شناختگر
وضعيت ضرايب تغييرات و ميانگين ها(سراكوال) نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و
فرصت ها در هر دو رويكرد بشكل مجزا با هدف استخراج ناحيه استقرار پذيري
استراتژيك هر يك از رويكردها در جدول  8آورده شده است.
جدول  .1ارزش های بدست آمده در محاسبه وضعيت نقاط چهارگانه به تفكيك رویكردها
ضریب تغييرات

ضریب تغييرات

مجموع تعامالت با

ميزان اهميت

ميزان اثرگذاری

روش سركوال

نقاط ضعف

0/491

0/151

6/41

تخصيص سلسله

نقاط قوت

0/416

0/15

6/15

مراتبي طيف

فرصتها

0/601

0/114

6/001

تهديدات

0/41

0/14

6/462

نقاط ضعف

0/41

0/114

4/15

نقاط قوت

0/409

0/155

6/1

فرصتها

0/64

0/161

6/402

تهديدات

0/49

0/105

4/105

رویكرد

بازار ثانويه طيف

مولفه های چهارگانه

وضعيت نواحي استقرار پذيري استراتژيك بكارگيري راديو شناختگر بر اساس
خروجي ضرايب سراكوال در شكل 1نشان داده شده است .خطوط پر وضعيت رويكرد
سلسله مراتبي طيف وخطوط نقطه چين وضعيت رويكرد بازار ثانويه طيف را نشان
ميدهند .يافتههاي بدست آمده از مقايسه ضرايب سراكوال نشان ميدهد كه در
رويكرد «سلسله مراتبي طيف» ،ميزان اثر گويههاي مربوط به تهديدات موجود از
فرصتهاي بيان شده بيشتر است و ميزان اهميت نقاط قوت از نقاط ضعف بيشتر است.
اين موضوع نشان مي دهد كه سازمان در ناحيه ( )STقرار داشته و سازمان ميتواند
استراتژي ناحيه تنوع را در پيش گيرد .در واقع بايد بر فرصتهاي خود افزوده و از
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تهديدات خود كم كند .در اين ناحيه نقاط قوت خوبي وجود دارد ولي تهديدهاي
محيطي باعث ميشوند كه مدير اقدام به استفاده از روشهاي گوناگون با يكديگر
نمايد ،تا اگر ضرري بر يك يا چند روش وارد شد ،كل مجموعه تعطيل نگردد.
همچنين طبق يافتههاي بدست آمده در رويكرد «بازار ثانويه طيف» ،مشاهده ميشود
كه در مقايسه فرصتها و تهديدات از بعد اين شاخص ،ميزان اهميت فرصتهاي
موجود از تهديدات بيان شده كمتر است و ميزان اهميت نقاط قوت و ضعف تقريبا
برابر است .اما در مقايسه بر اساس ضرايب تغييرات ميزان اثر گويهها و ضرايب
سراكوال در اين رويكرد ،ميزان اهميت فرصت هاي موجود از تهديدهاي بيان شده و
نقاط قوت از نقاط ضعف بيشتر است .اين موضوع نشان ميدهد كه سازمان در ناحيه
( )SOقرار دارد .لذا سازمان ميتواند استراتژي ناحيه تهاجم يا پيشروي را در پيش
گيرد .در اين ناحيه با توجه به وجود نقاط قوت مناسب ،همچنين وجود فرصتهاي
محيطي خوب ،مدير ميتواند تصميم به تداوم كار با پذيرش كليه پيامدها ،براي تحقق
اهداف بگيرد.

شكل .9وضعيت نواحی استقرار پذیری استراتژیك بكارگيری فناوری رادیوشناختگر
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نتایج و پيشنهادها
با گسترش فناوريهاي وابسته به طيف فركانس راديويي و عدم استفاده كارا از
طيف نياز است سازمان تنظيم ومقررات راديويي كشور در زمينه بهينهسازي استفاده از
طيف و مديريت پوياي آن اقداماتي را انجام دهد .در اين مطالعه به منظور اتخاذ
تصميمي راهبردي در بكارگيري فناوري راديو شناختگر به عنوان ابزاري براي مديريت
پوياي طيف ،به شناسايي زمينهها و مسايل كليدي برون سازماني و درون سازماني دو
رويكردي « تخصيص سلسله مراتبي طيف» و «بازار ثانويه طيف» پرداخته شده است.
طبق تحليل نهايي  ،SWOTدر صورت ادامه دادن وضع موجود طبق رويكرد «تخصيص
سلسله مراتبي طيف» ،نقاط قوت فراوان در مقابل تهديدات محيطي زياد خواهيم
داشت .در چنين شرايطي استراتژيها بايستي از نوع تنوع انتخاب شوند و مديران در
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور اقدام به استفاده از روشهاي
گوناگون بطور همزمان نمايند ،تا اگر ضرري بر يك يا چند روش وارد شد ،كل
مجموعه تعطيل نگردد .در صورت انتخاب رويكرد «بازار ثانويه طيف» ،نقاط قوت
مناسب به همراه فرصتهاي خوب خواهيم داشت .بنابراين استراتژي مناسب تهاجم يا
پيشروي است و مديران سازمان ميتوانند تصميم به تداوم كار با پذيرش كليه پيامدها،
براي تحقق اهداف بگيرند.
در نهايت انتخاب رويكرد مناسب به نظر مديران و سياستهاي سازمان بستگي
خواهد داشت .مديران سازمان جهت بكارگيري فناوري راديو شناختگر بايستي با
تنظيم و اصالح ضوابط و مقررات ،بستر مناسب را فراهم نمايند .تا ورود اين فناوري
نوين جهت تحقق مديريت پوياي طيف در كمترين زمان و هزينه محقق شده و
زمينهساز رشد و توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور شود.

تقدیر و تشكر
اين مقاله مستخرج از پروژهاي است كه با حمايت سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي در موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات انجام شده است.
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