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Abstract 

Along with the digital evolution and the emergence of new technologies such as the 

Internet of Things, some factors such as expansion, agility and management of 

infrastructure and communication networks has also developed alongside with software, 

service orientation, open source and virtualization approaches, so that the development 

of Software Defined Networks (SDN) has become one of the main pillars of the digital 

transformation journey of telecom companies. In this study, we have evaluated the 

readiness of applying software-based networks in the digital transformation journey of 

Iranian telecom companies. The data of this research has been provided through a 

questionnaire from 54 experts in digital telecom transformation in Iran in 2021. As for 

the research methodology, Confirmatory factor analysis, one-sample Wilcoxon test and 

Friedman test were used to test the research hypotheses. The results show that the existing 

concerns are mostly in the fields of security, suppliers and experts, but there is a positive 

trend in accepting software-based networks. Also, the findings of this study indicates that 

the attention to the benefits of software-based networks in the telecom industry (5/99) is 

in the first priority and the main factors of applying this technology (5/97), business 

impacts (4/56) and barriers to acceptance (4/5) come next. 
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 یتلکام یهاشرکت یجیتالمحور در سفر تحول دافزار نرم هایشبکه یرشپذ یآمادگ یابیارز

 یرانا

 3رزا فربودمنش ،2پگاه قدک، 1وحید یادگاری

 چکیده

 تیریو مد یچابک ساز ،یموضوع گستردگ اء،یاش نترنتیمثل ا نینو هایفناوریو ظهور  تالیجیهمگام با تحول د

توسعه  سازیمجازیبودن و  بازمتن ،ییگرا سیسرو ،افزارینرم یکردهایبا رو زین یارتباط هایشبکهو  هازیرساخت

 یتلکام هایشرکت تالیجیسفر تحول د یمحور، از ارکان اصل افزارنرم هایشبکهتوسعه  کهیطوره، بکرده است دایپ

 تیریمد یرا برا یفناور نیو مهاجرت به ا رشیپذ یآمادگ ران،یا یتلکام عیاست صنا ازین رواین از .شودمیقلمداد 

 یسطح آمادگ سؤالموضوع، به  تیداشته باشند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهم دهیچیو پ نینو هایشبکه

است؟ پرداخته  زانیبه چه م رانیا یتلکام یهاشرکت تالیجیمحور در سفر تحول د افزارنرم هایشبکه رشیپذ

در سال  رانیدر ا یتلکام تالیجیمتخصص خبره تحول د 54پرسشنامه از  قیپژوهش از طر نیا هایدادهاست. 

 لکاکسونیو ونآزم ،یدیتائ یعامل لیپژوهش از روش تحل هایفرضیهآزمون  یفراهم شده است. برا 1400

 در بیشتر ،موجود هایدغدغه دهدمیپژوهش نشان  جیاستفاده شده است. نتا دمنیو آزمون فر اینمونهتک

 افزارنرم یهاشبکه رشیدر پذ یمثبت کردیرو کنیل ؛استمتخصص  یرویو ن کنندگانتأمین ت،یامن تأمین یهانهیزم

محور در صنعت  افزارنرم هایشبکهداد که توجه به منافع  اننش یبررس نیا هاییافته نیدارد. همچنمحور وجود 

 پذیرش( و موانع 56/4) تجاری تأثیرات(، 97/5) کارگیریبه یاول قرار داشته و عوامل اصل تی( در اولو99/5) تلکام

 .گیرندمیقرار  یبعد هایرتبهدر  (5/4)

 ابری رایانش محور، افزارنرم هایشبکه تلکام، صنعت دیجیتال، تحول: کلمات کلیدی
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 مقدمه

 هـر امروزه. است ناممکن ،اندشده ایجاد هایفناور این پی در که هایییمپارادا و یدنوپد هاییفناور بدون هاسازمان بقای

 چنـین کـه ییهاسازمان. است کرده دیجیتالی را خود فرایندهای یا خدمات محصوالت، از ییهابخش یا بخش سازمانی،

 تحول هـس و هـورلکر. شوندیم حـذف رقابت عرصه از سرعتبه ،باشند نداشته محیطی تغییرات قبال در رویکردی

 متحول هاسازمان یوکارکسب یهامدل که جایی. دانندیم کنونی دنیای اساسی تغییرات برای مناسب نامی را  1دیجیتال

 یهامدل (.1400،همکاران و زنجانی شامی) اندشده خارج رقابت دور از تحوالتی چنین به اعتنایب یهاسازمان و شده

پلتفرمی و... از ضروریات مورد توجه در عصر تحول دیجیتال  یهامدلنوپدید مثل  هاییفناورنوظهور و متناسب با  وکارکسب

 مصنوعی، هوش مانند نوینی هایفناوری از حداکثری استفاده معنای به دیجیتال تحول (.2022 ،  2و همکاران )شانگ هستند

 یک موجود یوکارکسب هایمدل توجهقابل سازیینهبه یا و جدید یوکارکسب هایمدل ارائه راستای در...  و یاءاش اینترنت

 چشمگیر افزایش باعث ،  4دیجیتال اقتصاد تحقق و دیجیتال تحول به توجه لزوم(. 2021 ،  3آنکتاد) است سازمان یا و شرکت

 اقتصاد از حاصل  5داخلی ناخالص تولید شاخص ،2025 سال در شودیم بینییشپ کهیطوربه ،شده داخلی ناخالص تولید

 تحول اهمیت گرچه (.2020 ،  6دی.سی.ای.او)   بود خواهد دالر تریلیون 23 یمال ارزش و %5/24 معادل جهان در دیجیتال

 هاییمدل از یکی. اندشده مندبهره آن آثار از زیادی حد تا صنایع اکثریت یباًتقر اما ؛نیست یکسان مختلف صنایع در دیجیتال

 از ناشی تغییرات از صنعت یک یرپذیریتأث میزان دهد نمایش صنعت هر در را دیجیتال تحول اهمیت میزان تواندمی که

 هر که دهدمی نشان دیجیتال گرداب. دهدمی نمایش را آن یخوببه  7دیجیتال گرداب که است دیجیتالی نوین هایفناوری

 ساختارشکنی دیگریانببه و  8دیجیتال اختالل از ناشی تهدیدات البته و هافرصت معرض در میزان چه تا صنایع از یک

 رویکرد با و مکنزی و دیلویت مانند دنیا سطح در مشاوره برتر هایشرکت نگاه از(. 2021 ،  9دی.ام.آیدارند ) قرار دیجیتال

 پاسخگویی در را خود استراتژی وقت اسرع در بایستییم که است داریتاولو صنایع زمره در تلکام، صنعت دیجیتال، گرداب

 (.2019 ،  10 چرت تی) کنند تبیین را دیجیتال اقتصاد در حضور و دیجیتال تحول هایفرصت و تهدیدات به

 از» استراتژی به سفر، گام اولین در. است کرده عنوان را گام ده تلکام، صنعت دیجیتال تحول سفر برای هوآوی، شرکت

 هایزیرساخت آن، اجرای یجهنت در که شده اشاره «یابر هایزیرساخت و مستقل مجازی ارتباطات به شبکه گسسته اجزای

 با که شوندمی تبدیل ابری هایزیرساخت و ارتباطات از مستقل کامالً ایمجموعه به شبکه گسستههم از اجزای از تلکامی

 اول سفر این ،محور افزارنرم شبکه شبکه، توابع سازیمجازی بعدی نسل هایشبکه. هستند مدیریت قابل پایین بسیار هزینه

 ،  11قریباست ) زیاد بسیار هاآن در اختالل و پیچیدگی هزینه، اما کنند،می تبدیل واقعیت به هاتلکام از بسیاری برای را

2019.) 

 یهافرصت خلق ،سازییمجاز و محور افزارنرم شبکه هاییفناور از استفاده در اشاره مورد یکردهایرو تحقق مصادیق از

 یاندازراه ،  13ارتباطی پنجم نسل یاندازراه برای سازیینهزم ،  12مجازی اپراتورهای یاندازراه مثل ینههزکم و جدید

                                                           
1. Digital Transformation 

2. Shang et al 

3. UNCTAD 

4. Digital Economy 

5. Gross domestic product (GDP) 

6. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

7. Digital Vortex 

8. Digital Disruption 

9. IMD Report 

10. Teichert R 

11. Gharib 

12. Mobile Virtual Network Operator ) MVNO( 

13. Fifth-generation wireless (5G) 
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 اعالم بر بنا(. 2020 ، 3دیلویت گزارش) است... و 2اشیاء اینترنت هاییرساختز ، 1ابری رایانش بر مبتنی هاییرساختز

 و بوده درصد 60 از بیش مجازی، هایزیرساخت به مهاجرت و پیشرفت میزان ،2019 سال تا  4وریزون شرکت یرعاملمد

 دیگر ، 5تی.اند.تی.ای شرکت. است پیگیری در حال بیشتری سرعت و جدیت با متعدد یهاارزش خلق واسطهبه مهم این

 مزایایی دیجیتال بدون شک تحول (.2019 وریزون، زارشست )ا کرده اعالم %75 را پیشرفت میزان نیز تلکام حوزه قطب

 (.2021 ،  6تی بی النگ) کند کمک صنعتامروز  اساسی هایچالش رفع به که کند فراهم تلکام صنعت هایشرکت برای را

 بر عالوه که است مهمی بسیار موضوع تلکوها دیجیتال تحول سفر اول قدم که است این بیانگر گفتهیشپ مطالب مرور

(. 2019 ،  7ساراوانان) کند تسهیل را دیجیتال اقتصاد یهاحوزه سایر تحقق تواندیم صنعت، برای ثروت خلق و ینیآفرارزش

 اجرایی و پژوهشی یهاحوزه در شدهانجام اقدامات و تلکام صنایع دیجیتال تحول استراتژی اول گام با مرتبط مطالب مرور

 جهانی، جدید رویکردهای و فناوری تحوالت با همسو بایستییم کلیدی، صنعت این است این بیانگر دنیا، معتبر یهاشرکت

 اقتصاد اهداف پیشبرد در را خود یتمأمور و نقش و داشته را دیجیتال تحول یهاگام اجرای و پذیرش آمادگی یجد طوربه

 .(2022 ،  8)جی ساندر کند ایفاء کشور دیجیتال

 دیجیتال حولت سفر در محور افزارنرم یهاشبکه پذیرش آمادگی سطح سؤال به پژوهش این موضوع، اهمیت به نظر

 و یاکتابخانه تمطالعا انجام از پس ،سؤال این به پاسخ در. است پرداخته است؟ میزان چه به ایران تلکامی هایشرکت

 آوریجمع ایشان، اسخپ و شده داده قرار حوزه این خبرگان اختیار در پرسشنامه طریق از را نتایج ،هاشاخص احصاء و میدانی

 .است شده وتحلیلیهتجز و

 پژوهش ۀپیشین

 شدهارائههای رای استفاده از فرصت، ب«دو مقص سفرها ط،یشرا تلکام: تالیجیتحول د»تحت عنوان  یامقاله در -1

 باید دیجیتال تحول. عنوان شده است ضروری امری تلکام هایبرای شرکت تحول دیجیتال ،اقتصاد دیجیتال توسط

 اگر ،اول .کند کمک صنعت امروزِ اساسی هایچالش رفع به که کند فراهم تلکام صنعت هایشرکت برای را مزایایی

 یتوجهقابل طوربهرا  C2Bو  B2B تجربه مشتری رقابت کنند، تحول باید  9او.تی.تی های تلکام بخواهند با بازیگرانشرکت

داری کارایی و چابکی یک شرکت تلکام را تقویت کند. سوم، باید این امکان را معنی طوربهبهبود بخشد. دوم، تحول باید 

وی، آهوها بدهد تا هم از خدمات سنتی و هم از خدمات دیجیتالی جدید حداکثر درآمد را کسب کنند. تحقیقات به آن

دست یابند، تحول  های تلکام بتوانند به هر سه موردزنند که اگر شرکتمجمع جهانی اقتصاد و سایر منابع تخمین می

برای تحقق  (.2019،   10مارتین) کندتریلیون دالر سود ایجاد  5/1تواند ها طی ده سال آینده میدیجیتال این شرکت

از اجزای گسسته شبکه به ارتباطات مجازی مستقل  -1شامل  یامرحله دهوی، نقشه سفر هوآ موردنظرتحول دیجیتال 

از امنیت انفعالی مخصوص هر محصول به امنیتی هماهنگ  -2محور(  افزارنرم یهاشبکهشاره به )ا ابری هایو زیرساخت

 یتیریمد یهارساختیاز ز -4 هماهنگ و یکنواخت داده محورها به یک شرکت از استفاده محدود از داده -3 و یکنواخت

 -6 متنوع از خدمات خود و شخص ثالث یویمحدود خدمات خود به پرتفول یویاز پرتفول -5 بسته به پلتفرم خدمات باز

های از مجموعه محدودی از مدل -7 کنندگان به یک اکوسیستم باز از روابط با شرکااز مجموعه محدودی از روابط با تأمین

از یک سیلوی عمودی به سازمان، فرهنگ و عملیات  -8 وکار تلکامی به چندین رویکرد ایجاد و جذب ارزشکسب

                                                           
1. Cloud Computing 

2. Internet of Things 

3. Deloitte Report 
4. Verizon 

5. AT&T 

6. TB Long 

7. Saravanan 

8. G Sanders 
9. over-the-top )OTT) 

10. Martin 
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https://scholar.google.com/citations?user=S-NmPt0AAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=Rdl2rvwAAAAJ&hl=en&oi=sra
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از  -10 های شخصی به بازار به اتخاذ چندین کانال برای بازارهای مختلف عمودیاز تمرکز روی کانال -9 پذیرانعطاف

است )مپین جایر،  شدهطراحی  ی،درجه کل تجربه مشتر 360 چنلیامن تیریبه مد یروابط با مشتر یبعدتک تیریمد

 .(2021،   1اسموتز و دیگران

درصد . این شرکت استجهانی مطرح  هاییبندرتبهرتبه اول حوزه تلکام در  عنوانبه شرکت آمریکایی وریزون -2

دهی و سرویس ارتباطات ،سیممخابرات بی همچنین در زمینه و کندمیرا تأمین  اینترنت جهانی پهنای باند از یتوجهقابل

 یریکارگبه. در نقشه راه مرجع این شرکت برای ای دارد)وایرلس( نیز فعالیت گسترده ارتباطات راه دور هایبه شرکت

محور، با توجه به ظهور اینترنت اشیاء که حجم انبوهی از تجهیزات  افزارنرم یهاشبکهشده و  سازییمجازفناوری توابع 

 .(2019، یزون)گزارش ورقرار گرفته است  یدتأکاهداف ذیل مورد  در آن نیاز به خدمات شبکه دارند،

 عملیاتی: یوربهره 

 گسترده شبکه هاییتظرف، پذیرییاسمق، یریپذانعطاف (1

 کاهش فعالیت و دخالت انسانی و OAM &Pسازی خودکار (2

 ترافیک پویا و زنجیره خدمات (3

  وکارکسبتحول 

 موردی یهاحلراهدسترسی سریع به بازار، حذف  (4

 ایجاد سرویس چابک و سریع (5

 بهبود و افزایش رضایت مشتری (6

 یشنهادیپ یاز راهکارها یکیدر صنعت تلکام،  اءیاش نترنتیا یرساختیزتوسعه  یرو برا شیپ یهاچالشدر پاسخ به  -3

اهداف مشترک  محور، افزارنرم یهاشبکهشده و  سازییمجازتوابع  یهای. فناوراستمحور  افزارنرم یهاشبکهاستفاده از 

افزار شبکه نرم ،تریقدق طوربهشود.  یزیربرنامه وخودکار، مستقر  طوربهدهند ی. به خدمات شبکه اجازه مگیرندیبرمرا در 

 ن،یشود. عالوه بر ایاستفاده م سازی شدهتوابع مجازی نیب ایارتباط پو یبرقرار یبرا معمول طوربهاست که  یابزار محور،

 یرساختیخدمات ز کهیدرحالهستند،  یاساس ی، خدمات ارتباطمحور افزارنرم یهاشبکه توجه مورد یرساختیخدمات ز

 ونیو ارکستراس یسازیمجاز یرا برا یدهد و چارچوبیقرار م توجه موردرا  یترعیمحدوده وس سازی شدهتوابع مجازی

سازی شده و توابع مجازیاز  یبیبه لطف ترک یرساختیخدمات ز مشخص است، 1شکل که در  طورهمانکند. یم فراهم

است  یمتک مختلف یهاهیبه ال یرساختیخدمات ز جادیفوراً فعال شوند. ا ایپو طوربهتوانند یم محور افزارنرم یهاشبکه

 اینترنت اشیاءشود: مرجع یرا شامل م سیسطح سرو یتمام عملکردها سیسرو هینشان داده شده است. ال 1که در شکل 

  2فناوری اطالعاتشبکه و  ونیارکستراس ،یرساختیخدمات ز حاتیو توض عاملیستمس هیال ،یرساختیو ارائه خدمات ز

منابع  ارکستراسیون توابع مجازی،داده است.  یرا در خود جا محور افزارنرمهای شبکه یو کنترلرها  3توابع مجازی ای

 فهیوظ محور، افزارنرمهای شبکهکننده کنترل هیکند. الیم تیریمد هایرساختزتحقق چرخه عمر خدمات  یرا برا زمال

کند. سرانجام، یعناصر شبکه را کنترل م هیمجدد کل یکربندیداشته و پ را بر عهده فناوری اطالعاتکنترل منابع شبکه و 

 یدهسازمانفوق است،  هاییهالکه در دسترس  یمجاز هایینماش یرا بر رو یافزارسختمنابع  سازییمجاز هیال

 (1400یادگاری و دیگران،) (،2021،   5(، )باالسابرامانیان، الگایلی2021، 4رای و کومارکند )یم

                                                           
1. Mapingire, Smuts et l 

2. Information Technology (IT) 

3. Virtual Network Function Orchestration (VNFO) 

4. Ray, Kumar 

5. Balasubramanian, Aloqaily 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1
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 (2017،  1تای یابا، شاهمحور ) افزارنرم اءیاش نترنتیا یستماکوس: 1شکل 

 

، لذا کنندهیلتسهامر  کیاست نه  یامر ضرور کی یمخابرات یهاسیبه سرو زاتیحاضر اتصال کاربران و تجه در حال -4

کاربران و  یازهاین وتحلیلیهتجزها در حال یمخابرات نیبنابرا؛ برتر حرکت خواهند کرد یهایبه سمت تکنولوژ انیمشتر

 یوهایسنار یینند. شناسارا مرتفع ک یمشتر ازین توانندیم مؤثر رتباطا یو برقرار قیطر نیهستند و از ا هاآن یهاداده

 ندهیآ یرفتارها ینیبشیپ یخواهد بود. وقت یانیمطلوب به کاربر کمک شا سیو ارائه سرو تیمحتمل در کاهش عدم قطع

خواهد شد. در  هافرصتو  هایسکر ییمقاوم و شناسا یهایمنجر به ساخت استراتژ وهایسنار یاست، طراح رممکنیغ

 یتکنولوژ هیال تیمالک ی. محورهاردیگیقرار م یمورد بررس 2شکل ی مطابق دو محور اصل بر اساس ویسنار 4 کردیرو نیا

 .یمشتر اارتباط ب تیو حاکم

 
 (2021گزارش دیلویت، تلکام ) یهایاستراتژ :2شکل 

                                                           
1. Tayyaba, S. K. Shah 
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را به دست  یشبکه و تکنولوژ یاصل تیها مالکتلکو سمت محور کی. استشبکه( ) یتکنولوژ هیال تیمالک محور افقی،

 یمنبع اصل عنوانبهفروشندگان  اریتحت اخت مالکیت شبکه جدا شده و هیاز ال کامالًها تلکومحور  گریدارند و در طرف د

ارتباطات تلفن همراه  یاشبکه یباند، ساختارها یشبکه، پهنا یهایدسته مربوط به نوآور نی. ااست یو نوآور یتکنولوژ

 (.2019،  1گزارش اریکسون) است افزارنرمبر  یمبتن یهاشبکه نیو همچن ایاش نترنتیا ،G5 به شکل

 کنندگانینتأم عنوانبه توانندیممحور تلکوها  سویکمحور عمودی، معرف میزان برقراری ارتباط با مشتری است. در 

کنند و از های متداول با مشتری را برقرار مثل ارتباطات و دسترسی به محتوا و رسانه، ارتباط افزودهارزشخدمات  ،اصلی

های یا شرکت سرویس و کنندگانینتأماز مشتری جدا شده و مشتری از طریق دیگر  کامالًتوانند سوی دیگر می

تلکو با توان فنی »گیرد. سناریو اول، بر اساس این محورها شکل می یوسنار چهارند. ندریافت کتکنولوژیکی خدمات را 

 یفروشعمدهتلکو »، به این معنی که اپراتورهای تلکوها هم بر مشتری و هم بر الیه تکنولوژی تسلط دارند. سناریو دوم «باال

 صورتبهشوند و فقط در حوزه تکنولوژی ، به این معنی که تلکوها از حیطه تسلط بر ارتباط با مشتری خارج می«نوین

 یمسلط هستند ول یبه حوزه ارتباط با مشتر تلکوها ،«یمجاز تلکوهای»سوم  یویدر سنارکنند. ای عمل میماهرانه

و با  کنندیدارند منتقل م یشتریب یکیه تسلط تکنولوژحوزه ک نیرا به فروشندگان ا یو تمرکز بر تکنولوژ یشرانیپ

در  هاییینوآورکه  یبا فروشندگان یعنی؛ شوندیهمسو م کنندیشبکه کار م دیجد یهارساختیکه با زی گرانیباز

 در .شوندیهمراه م کنندیعمل م 5G هاییتکنولوژ نیدارند و با آخرشده  سازییمجازتوابع  و محور افزارنرم یهاشبکه

کامل از هر دو حوزه تسلط بر مشتری و  طوربه، بازیگران تلکو «قوی دهندهارائهتلکو دارای برند، یک »سناریوی آخر 

کنند و به دنبال جایی در بازار های باقیمانده خود تمرکز میبر روی توانایی هاآن. شوندیمتسلط بر تکنولوژی خارج 

 (.2019،   2(، )کراسل و راچر2020ود را حفظ کنند )گزارش دیلویت، گردند که ارتباطات مستحکم گذشته خمی

صنعت تلکام سنتی، تلکوها در حال تالش برای ایجاد تنوع و یافتن الگوهای درآمدی جدید هستند  وکارکسببا رکود  -5

. بدون شک این توسعه ارتباطات نیازمند دهندیمبازارهای مثل اینترنت اشیاء، رایانش ابری و... را توسعه  روینا از و

محور  افزارنرم یهاشبکهاین نیاز، موضوع  به. در پاسخ است یرساختزمدیریت  یابزارهاو  هاروشبازنگری جدی در 

توجه به (. با 1400،اسمهان یادگاری، وحید، حکاک،است )قرار گرفته  توجه موردلویت اساسی و راهبردی ویک ا عنوانبه

تهدیدها  در مقابل یزیرطرح، هافرصت، استفاده از وکارکسب، روندهای هایاستراتژخصوص صورت پذیرفته درمطالعات 

سنجش  هدف باسفر تحول دیجیتال در صنایع تلکام، این پژوهش  هاییاستراتژخصوص اجرایی کردن در هایبآسو 

. نتایج شده است یزیرطرحخصوص اکوسیستم صنعت تلکام ایران هت رویکردی، دانشی و فناورانه درسطح آمادگی به ج

خصوص استراتژی گام اول سفر تحول دیجیتال جدی آثار پژوهشی و اجرایی در خألتحقیق اولیه پژوهشگران، بیانگر 

و استفاده از  ابری هایاز اجزای گسسته شبکه به ارتباطات مجازی مستقل و زیرساختصنعت تلکام یعنی مهاجرت 

 .استمحور در صنایع تلکامی ایران  افزارنرم یهاشبکه

 ،  4اشیاءاینترنت  یهادستگاه نوظهور مثل هاییفناورا توجه به ب  3تعداد رو به رشد تجهیزات کاربری متصل -6

، بار پردازشی و  6های نسل پنجمو شبکه افزاربا نرم شدهیفتعرهای تکامل شبکه ، 5 خودروهای متصل خودمختار

و   7محاسبات لبه چند دسترسیاز این رو  تر کرده است.قسمت تجهیزات کاربری متصل نزدیک محاسباتی را به

در  یازموردنهای خدمات کاربری ای برای تسهیل استقرار نمونهکنندههای امیدوارحلراه  8سازی عملکرد شبکهمجازی

 های الزم برای ارائهرو رویکرد تلکوها در ایجاد ظرفیتاین  از ند.هست شدهیعتوزمحدود و محدوده ارتباطی تقریباً یک 

                                                           
1. Ericsson Report 

2. Krussel, Rauscher 

3. Connected User Equipment(UE) 

4. Internet of Things (IoT)  
5. Connected Autonomous Vehicles (CAVs) 
6. Fifth-Generation (5G) 

7. Multi-access Edge Computing (MEC) 

8. SDN/NFV 

http://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88/
http://shamizanjani.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%8c-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88/
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)قراب و استی  است تجهیزات کاربری متصلبازار و محاسبات لبه و حضور در  افزار محورهای نرمشبکه خدمات مبتنی بر

 (2022،  1هیالیر

های موجود است که های شبکهوریاو فن هادستگاهء و یا جایگزینی نیاز به ارتقا  IPv6به   IPv4از مهاجرتبرای  -7

تلکوها نیازمند  مشترک مهاجرت این سطح از جایگزینی و تغییر در فرآیند باشند. قاعدتاًمی فعالیت حال در فعال طوربه

 شبکه زمان به همسوییبدون شک توجه هم. استاعم هزینه، زمان، تخصص، سطح بازار و... جانبه در ابعاد توجه همه

حیاتی  ، برای تلکوهاسازی هزینه مهاجرت، مدیریت ماهر منابع انسانی و دیگر عواملاز نظر بهینه IPv6 و افزار محور نرم

با هزینه مهاجرت مطلوب، یک الگوریتم  IPv6 (SoDIP6) شبکه افزار تعریف شدهبرای پذیرش افزایشی نرم. شودمی تلقی

 هایر تحول پیشنهاد شده است تا هزینهبرای تلکوها در مسیر سفحریصانه بر اساس مسیر مطلوب و اولویت مشتری 

 (.2021 ،  2 و دیگران )داودی شودمهاجرت کمتر 

در  یو کاربرد یاخدمات شبکه تیریو مد استقرار ،یطراح یرا برا یدیراه جد NFVو  SDN ریاخ یهادر سال -8

 یاپراتورها یبرا SDN/NFVبر  یفرم مبتنپلتاندازی موضوع راهها، یکی از این فرصتاند. کرده یمعرف یمخابرات یهاشبکه

 تلکوهادهد تا یاجازه م یشنهادیفرم پرا دارند. پلت دئویو انیجر ماتدهندگان خدکه قصد ورود به بازار ارائه است تلکو

 کنانیباز یو حت محتوادهندگان ارائه انیاز جر تیحما یبرا نهیکاهش هز تیریاستقرار و مد یسازبه ساده دنیرس یبرا

 ایثابت و با خط  ایتواند یمند که در آن ماز کاربران عالقه یبه تعداد ییدئویو یهاانیمعمول، در انتقال جرریغ ییدئویو

این پژوهش . و گران، خدمات را ارائه دهند یاختصاص یهاداده لیتحو یهارساختیز تهیهبه  ازیبدون ن باشد، همراهتلفن

 ایتالیا یتلکام و شرکت  JOLNetپلتفرم  برای آزمون و اثبات موضوع از  یفرم، با معرفپلت سازییادهپ یهاهجنببا بررسی 

 (.1920 ،  3)والریا آمیکو استفاده کرده و به نتایج خوبی رسیده است

 یهاشرفتیپ و همسو با اطالعات یفناور یکاربرد یهاتوسط برنامه و در حال تکامل هستند سرعتبه یابر یهایفناور -9

در حال  عیبا سرعت سر امیتلک یهاشبکه حالیندرع. کنندآفرینی مینقش یافزارو نرم یافزارسخت هایالیهدر  یفناور

در منبع باز و  شرفتیاز موارد استفاده از ارتباطات محور، پ یدیمجموعه جد ،راتییتغ نیا ماهیتهستند.  رییتغ

دو تکامل  نیاست. ا را توسعه داده نگهداری داده، پردازش و انتقال داده یبرا یفناور هایپیشراناستانداردها و 

گذار هستند. ریتأث گریکدیبر  ( قطعاً…, SDN/NFVافزار محورهای مجازی و نرم)وجود شبکه امیو شبکه تلک هافناوریابر

 یهاشرفتیپ دیباامی تلک یهابرآورده کنند و شبکهرا  امیتلک یهافرد شبکهبهمنحصر یازهاین دیبا یابر یهایفناور

. همسویی و همراهی این دو فناوری از کنند پشتیبانیآن  یهاشرفتیپ یرا در شکل دادن به جهت کل یابر یهایفناور

 .(2021 ، 4)کومار هستندری تحول دیجیتال صنایع تلکامی محورهای ضرو

... در صنایع  های متصل وافزار محور و مجازی، فناوریهای نرمابری، شبکه رایانش یورافن فراتر از اثرات صرفاً -10

متناسب با فناوری و در انطباق کامل  است ازینکه  هستند کاروکسب یهایها و استراتژمدل دنیچالش کشبه  ،تلکامی

 یمندبهره یدر تالش برا تلکامارزش صنعت  رهیزنج نفعانیاز ذ یاری. بسقرار گیردمورد توجه ی کاروکسبفنی، زمانی و 

. از این هستندخود کار وکسب تیموقع میتحک ایو  جیترو یبرا افزاری و توزیع شده،نرم یهابه سمت شبکه رییتغ نیاز ا

 5G یهاشبکه یرا برا اندازهاچشمتا  ضروری است تلکامی ستمیموجود و نوظهور در اکوسکار وکسب یهامدل یبررسرو 

 .(2022 ،  5 و دیگران )مرروا میاستخراج کن G6و 

 

                                                           
1. Ghorab, St-Hilaire 
2. Dawadi 

3. D'Amico 

4. Abhishek Kumar 
5. Meroua Moussaoui 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086596536
https://ieeexplore.ieee.org/author/37394554200
https://ieeexplore.ieee.org/author/37089151907
https://ieeexplore.ieee.org/author/37089295086
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 روش پژوهش

های معتبر مثل دیلویت، مکنزی، ودافون، های شرکتو گزارش هامقالهشامل  ای و اسنادیپس از انجام مطالعات کتابخانه

محقق ساخته طراحی و نفر از افراد خبره این حوزه و اخذ نظریات اولیه، پرسشنامه  5وریزون و تشریح نتایج برای تعداد 

 گویه و با طیف لیکرت 39بعد و  4و پس از رفع اشکاالت، پرسشنامه نهایی در  نفر از متخصصین قرار گرفت 10یار در اخت

افراد  ، سه گروه 2. برای توزیع لینک پرسشنامه، ابتدا از طریق شبکه اجتماعی لینکدینشدطراحی   1در سایت پرس الین

و  یرساختزشاغل در بخش  محور و رایانش ابری، افزارنرم یهاشبکهو  رساختیر حوزه زپژوهشگمتخصص تحت عنوان 

 54 یتنها درکه  شدنفر شناسایی و لینک ارسال  76به تعداد  حوزه تلکام تالیجیپژوهشگر تحول د، شبکه حوزه تلکام

 3اس.پی.اس.اس ،یافزارهانرماز  هاداده وتحلیلیهتجز. برای ندکردرا تکمیل  هاپرسشنامهنفر از متخصصین جامعه هدف 

پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، نرمال بودن متغیرها  هاییهفرض. برای آزمون شداستفاده   4اسمارت.پی.ال.اس و

استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه   5، آزمون فریدمن و کولموگروف اسمیرنفیانمونهو... از آزمون ویلکاکسون تک 

 افزارنرمدر  هایییتمحدود که آنجا از شد.مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روایی سازه استفاده  یهاروش

اسمارت.پی.ال.اس صورت پذیرفته است  افزارنرمکار از طریق  ینا ،داردوجود   6اس.پی.اس.اس برای محاسبه بار عاملی

. است سؤاالتروایی  ییدتأبیانگر  4، مساوی از عدد تربزرگاست بار عاملی  ذکر یانشا. است 3که خروجی آن برابر شکل 

حذف و یا در سایر  سؤاالت، شدهیطراح سؤال 7نظر خبرگان و روایی پایین  واسطهبه ،در مراحل ابتدایی تهیه پرسشنامه

 قرار گرفته است. ییدتأبوده و پایایی پرسشنامه مورد  76/8نیز برابر  آلفای کرونباخ یجهنت .شدندگزینه ادغام 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روایی سازه پرسشنامه: 3شکل 

 

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

های مربوط به های جمعیت شناختی تحقیق بیان و سپس یافتههای مربوط به ویژگییافته ،در گام اول از این بخش

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی اعضاء جامعه آماری نشان ، 1. در جدول شودیمارائه  هایهفرضآزمون 

 .داده شده است
 

 

                                                           
1. https:// www.porsline.ir 

2. https://www.linkedin.com 
3. SPSS 

4. SMART PLS 

5. Kolmogorov-Smirnov test 

6. Factor Loading 

https://www.linkedin.com/
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 1متغیرهای جمعیت شناختی نظر از دهندگانپاسخوضعیت  :1جدول 
 درصد فراوانی گروه متغیر

 تحصیالت
 7/29 16 کارشناسی و کمتر

 3/70 38 کارشناسی ارشد و باالتر

 نوع و سطح تخصص
 41 20 یابر انشیمحور و را افزارنرم یهاشبکهو  رساختیحوزه زپژوهشگر 

 48 26 و شبکه حوزه تلکام یرساختزشاغل در بخش 
 11 8 حوزه تلکام تالیجیپژوهشگر تحول د

 
 .شودیمدر آغاز با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته  ،در ادامه این بخش 

شود. استفاده می یانمونهتک   2ای معادل آن یعنی ویلکاکسون، در صورت نرمال بودن متغیرها از آزمون نافراسنجهآنگاه

 .ارائه شده است 2نتایج نرمال بودن متغیرها در جدول 

 
 آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها :2جدول 

 3دارییمعنسطح  آماره کولموگروف متغیرها

 000/0 245/0 موانع پذیرش
 000/0 254/0 تجاری یراتتأث

 000/0 241/0 منافع پذیرش
 000/0 225/0 یریکارگبهعوامل 

 

توان درصد می 95بنابراین با اطمینان ؛ است کمتر 05/0، میزان سطح معناداری همه متغیرها از 2برابر نتایج جدول 

استفاده  هایهفرضای برای برسی ای ویلکاکسون تک نمونهبنابراین باید از آزمون نافراسنجه؛ نیستند  4گفت، متغیرها نرمال

شود. لذا، در این پژوهش برای همه با عدد ثابت مقایسه می موردنظرای میانه متغیر شود. در آزمون ویلکاکسون تک نمونه

پرسشنامه  هایپاسخزیرا طیف  ؛است 3عدد  اینجا. عدد ثابت در است 3غیر یکسان با  1Hو  3یکسان با  0H  هافرضیه

 ، ارائه شده است.3. نتایج در جدول است 3عدد  5 و 1است، بنابراین حد وسط عدد  5تا  1تایی از  5  5لیکرت

 
 پژوهش هایفرضیهنتایج آزمون ویلکاکسون برای بررسی  :3 جدول

 پژوهش هاییهفرض
آماره 
 6آزمون

 سطح
 دارییمعن

 8میانه 7میانگین
انحراف 

 9معیار
 10وضعیت

 گذارییهسرما ت،یامن ،یدگیچیمثل پ یمباحث
محور  افزارنرم یهاشبکه رشیپذ یبرا یمانع و...

 استدر صنعت تلکام 
 ییدتأ 457/0 87/3 90/3 000/0 00/1479

محور مثل  افزارنرم یهاشبکه یتجار راتیتأث
 رشیذباعث پ و... دیجد یبازارها ،پذیرییاسمق

 .استدر صنعت تلکام  یفناور
 ییدتأ 511/0 88/3 87/3 000/0 00/1422

                                                           
1. Demographic variables 
2. wilcoxon test 

3. Sig 

4. Normality of variabless 

5. Likert scale 

6. Test statistics 

7. Mean 

8. Median 

9. Standard deviation 

10. Status 
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منافع  محور افزارنرم یهاشبکه یریکارگبه
 تیریمد هایینههزهمچون کاهش  یادیز

به  وکارکسبشبکه، باال بردن سرعت واکنش 
 دحوزه تلکام به دنبال دار یبرا و ... رهایمتغ

 ییدتأ 545/0 77/3 86/3 000/0 00/1451

 یهاشبکه یریکارگبه( زوری)کاتال یعوامل اصل
 ،یرقابت یربه بهبود برت ازیمحور، مثل ن افزارنرم

 شیافزا، هاینههزبه کاهش  ازین ،تریعسرواکنش 
 .تاس یتلکام یوکارهاکسبدر  ... و ییکارا

 ییدتأ 543/0 54/3 49/3 000/0 1297

 
 05/0و از  000/0، برابر با 3 عددبا  «پژوهش هایفرضیه»برای مقایسه  داریمعنیبرابر جدول باال چون میزان سطح 

 هایفرضیهدرصد  95بیشتر است، بنابراین با اطمینان  3از حد متوسط عدد  «هافرضیه»کمتر است، همچنین میانگین 
 .شودمی تأییدپژوهش 

ارائه و تفسیر شوند و با ادبیات مرتبط با  هافرضیهاز آزمون  آمدهدستبه هاییافتهتا  شودمیدر ادامه این بخش، تالش 

 ،یدگیچیمثل پ یمباحثفرضیه اول نشان داد که  وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبهپژوهش مورد مقایسه قرار گیرند. نتایج 

از آزمون  آمدهدستبه. نتایج استمحور در صنعت تلکام  افزارنرم یهاشبکه رشیپذ یبرا یمانع ... و گذاریسرمایه ت،یامن

مطرح (، از همسویی برخوردار نیست و بازیگران عرصه تلکام ایران، موانع 2019)گزارش ویرزون، هاییافتهاین فرضیه با 

ریسک  واسطهبه. این مهم دانندمیمحور  افزارنرم هایشبکهتردیدهای جدی در پذیرش و اجرای  عنوانبهرا  شده

مطرح در دنیا مثل اریکسون، سیسکو  کنندگانتأمینانشی، فناورانه و عدم دسترسی به به جهت ضعف د گذاریسرمایه

 به دچار چالش کند. تواندمیرا  هازیرساختو پایداری  پذیریدسترسباشد که  تواندمیتحریم  براثر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 1 سؤال یهاهیگو: پاسخ 4شکل 
 

تلفن همراه  یهاشبکهافزار محور، نرم هایشبکهمثل  یمباحثنشان داد که  دوم فرضیه وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبهنتایج 
محور در  افزارنرم هایشبکه رشیپذ یبرا تجاری تأثیرات و شودمی اءیاش نترنتیا هایزیرساخت عیموجب توسعه سر

71.11

81.11 80.14 80.74 80.74 80.74 83.33
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خرابی

پیچیدگی 

ه  انتقال شبک

های موجود به  

SDN

انتخاب 

مناسب ترین

فروشنده  

SDN

واحد فناوری 

اطالعات 

شرکت مهارت 

الزم برای 

ال  مدیریت انتق

و ارتقاء به   

SDNرا ندارد

هزینه کوتاه  

مدت پیاده 

 SDNسازی 

در مقابل 

بازگشت 

سرمایه

نگرانی در 

مورد هزینه 

های عملیاتی 

جاری

عدم مطالعه 

موردی در 

مورد راه حل  

های موجود

ا ممکن است ب

تکامل 

استانداردها، 

سرمایه گذاری

ها هدر رود

محور تاچه حد موافقید که نگرش های زیر مانعی برای پذیرش شبکه های نرم افزار

در کسب و کار شما بوده است؟
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، از همسویی برخوردار (2019یرزون،)گزارش و هاییافتهاز آزمون این فرضیه با  آمدهدستبه. نتایج استصنعت تلکام 
، 4(. این فاصله به جهت عدم گسترش بازارهای افقی مثل صنایع نسل است 5خبرگان نیز برابر شکل  نظریه) نیست

که  استمثل اینترنت اشیاء و... در کشور  آفرینتحول هایفناوریخودرو هوشمند، شهر هوشمند، سالمت هوشمند و 
 است. نکردها مطرح نکرده و بازارهای جدید را برای صنعت تلکام در ایران خلق درنهایت، تقاضاهای جدید ر

 

 

 2 سؤالهای پاسخ گویه: 5شکل 

(. این است 6خبرگان برابر شکل  نظریه) است، همسو (2019یرزون،)گزارش و هاییافتهو فرضیه سوم نیز با  سؤالنتایج 

برای  2 و 1 سؤاالتدر  مطرح شده دالیلمهم یعنی اینکه بازیگران عرصه تلکام ایران به منافع واقف هستند، لیکن به 

 .پذیرش جدی و ورود به این حوزه، با تردیدهای مواجه هستند

84.07

87.4

69.62

87.77

70.74

68.88

76.29

72.22

80.74

SDN   به ما امکان می دهد تا برنامه ها، خدمات و

به راحتی به کار بگیریم/ زیرساخت های جدید را با سرعت

SDN   ما را قادر می سازد ارائه خدمات به سطوح داخلی کسب و

کار را بهبود ببخشیم

SDN تم  به ما امکان می دهد انواع مختلف اتصال را در یک سیس

مدیریت ادغام کنیم

SDN د ما را قادر می سازد تا در رویکرد خود نسبت به انواع جدی

برنامه ها ، خدمات و مدل های کسب و کار نوآورانه عمل کنیم

موجب توسعه سریع زیرساخت های اینترنت اشیاء می گردد

SDN شبکه های تلفن همراه ما را ارتقا می بخشد

SDN  به ما امکان طراحی، استقرار، مدیریت و مقیاس گذاری

آسانتر شبکه ها را می دهد/ سریعتر

SDN ما را قادر می سازد انواع مختلف خدمات را ارائه دهیم

SDN  قابلیت های شبکه مجازی سازی(NFV)  عملکردهای

شبکه را افزایش می دهد

لف تا چه حد با موارد زیر در مورد تاثیرات تجاری شبکه های نرم افزار محور موافق یا مخا

هستید؟
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 3 سؤالهای پاسخ گویه: 6شکل 

خبرگان نیز برابر  ، از همسویی برخوردار است. نظریه(2019یرزون،)گزارش و هاییافتهو فرضیه چهارم نیز با  سؤالنتایج 

 .است 7شکل 

 

 4 سؤالهای پاسخ گویه: 7شکل 

 یهاشبکه یریکارگبه یهاشاخص یبندرتبه منظوربهاز آزمون فریدمن  هایهفرضدر این پژوهش تالش شد تا افزون بر آزمون 

 .ستآمده ا 4جدول  درمحور در صنعت تلکام استفاده شود که نتایج آن  افزارنرم

 

 

78.88

82.22

77.77

77.4

72.59
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افزایش امنیت شبکه

(اپلیکیشن)عملکرد بهتر برنامه ها

انعطاف پذیری شبکه/بهبود عملکرد

ارائه موثر تر محتوا

مدیریت شبکه در سطح کالن

باال بردن سرعت واکنش کسب و کار به متغیرها

کاهش هزینه های مدیریت شبکه

افزایش در آمد

کاهش هزینه های سخت افزاری شبکه

افزایش توانایی ادغام فناوری ها 

ارتقاء سطح خدمات رسانی به الیه های درونی کسب و کار 

ال دارد؟به کارگیری شبکه های نرم افزار محور چه منافعی برای حوزه تلکام بدنب
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س بودننیاز به رسیدگی به مشکالت مربوط به زمان خرابی و در دستر

نیاز به مقیاس بندی عملکرد شبکه

نیاز به اولویت دادن به راهبردهای مرتبط با رایانش ابری

نیاز به روشی ساده برای مدیریت زیر ساخت ها

واکنش سریعتر/نیاز به بهبود برتری رقابتی

به روز کردن و یا همگام کردن ظرفیت های موجود با فناوری های روز

نیاز به استقرار سریعتر خدمات در سطوح داخلی کسب و کار

افزایش کارایی/نیاز به کاهش هزینه ها

نیاز به رسیدگی جامع و سریع به مسائل امنیتی شبکه 

یست؟به کارگیری شبکه های نرم افزار محور در کسب و کارهای تلکامی چ( کاتالیزور)عوامل اصلی
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  5/4 موانع پذیرش
 
 

05/79 
 

 
 
 
000/0 
 

 56/4 تجاری یراتتأث

 99/5 منافع پذیرش
 97/5 یریکارگبهعوامل 

گفت، توجه به  توانیمدرصد  95کمتر است، بنابراین با اطمینان  5/0از  دارییمعنبر نتایج جدول باال، میزان سطح  بنا

قابل قبولی برای  بیشتر بوده و بازیگران صنعت تلکام ایران آمادگی و نگرش یریکارگبهمنافع پذیرش و روش و عوامل 

 .محور دارند افزارنرم یهاشبکهپذیرش 

 گیرینتیجه

های عمودی جدید نوین مثل اینترنت اشیاء، رایانش ابری، هوش مصنوعی و ظهور بازار هایفناوریبا توجه به گسترش 

جدید مثل  هاییفناوراز  گیریبهره...، ضرورت تحول دیجیتال و  مثل شهر هوشمند، خودرو هوشمند، صنعت هوشمند و

نیا دبرتر و پیش رو در  هایشرکتا بدر صنعت تلکام ایران، همگام  ... شده و سازیمجازیمحور، توابع  افزارنرم هایشبکه

مورد  هاروشر و بهبود مستم ریزیطرحبوده و لزوم سنجش مداوم سطح آمادگی و  ضروری مثل وریزون، ودافون و...

ی در موضوع مشابه) پرداخت. این پژوهش با این رویکرد به بررسی سنجش آمادگی صنعت تلکام ایران است تأکید

 تحقیقات داخلی پیدا نشد(.

 استجیتال تلکامی، از الزامات اولیه و تحقق سفر اول تحول دی افزارنرم هایشبکه کارگیریبهنتایج بررسی نشان داد که 

با  هافناوریادغام  ییناتوا شیافزا منافع استفاده مثل هایشاخصبر  اولویت دادن و متولیان امر در صنعت تلکام ایران با

بهبود  ،شبکه تیریمد هایهزینهکاهش ، درآمد شیافزا، شبکه افزاریسخت هایهزینهکاهش ی، ابر انشیرا استفاده از

در کنار این ضرورت، توجه به  البتهو  انددادهقرار  تأکید... استفاده از این فناوری را مورد  وشبکه  پذیریانعطاف ،عملکرد

جدی مطرح شده است.  از تردیدهای کنندگانتأمینامنیتی، موضوعات مرتبط با  هایچالشتربیت نیروی متخصص، رفع 

 .شودمیذیل برای تحقیقات آتی پیشنهاد  هایپیشنهاد روازاین

  تلکام ایران ر صنعتمحور د افزارنرم هایشبکهبرای پذیرش  رفتبرونبررسی موانع و راهکارهای 

 متخصصکمبود نیروی  واسطهبهبیانگر این موضوع است که صنعت تلکام ایران  شدهارائه هایپاسختحلیل 

خدمات و محصوالت  دهندهارائهمرجع  هایشرکت...، عدم دسترسی به  امنیت و تأمین، نگهداشت، اندازیراه

ص پایداری و خصو، تردید درالمللبین... به جهت تحریم و ضعف ارتباطات  مرتبط مثل اریکسون، سیسکو و

ابری  هایزیرساخت نسل جدید و سایر موارد مشابه، ورود جدی به مقوله مهاجرت به هایشبکه پذیریدسترس

دامات عملی برای در کنار انجام اق هاپژوهشمحور نداشته است. بدون شک گسترش تحقیقات و  افزارنرمو 

 مورد پیگیری قرار گیرد. بایستیمیمستمر  طوربهاز وضعیت فعلی  رفترونب
  محور افزارنرم هایشبکهتجاری  تأثیرات 

و سهولت توسعه  پذیریمقیاسمحور بحث  افزارنرم هایشبکهاز  گیریبهرهدر  تأکیدیکی از آثار مورد 
، 4ضعف در توسعه بازارهای افقی هوشمند مثل صنایع نسل  واسطهبه. این مهم در کشور ما است هازیرساخت

پیشران در هوشمند سازی مثل رایانش ابری، اینترنت  هایفناوریسالمت هوشمند، اپراتورهای مجازی و توسعه 
. پیشنهاد کندالزم برای توجه به منافع تجاری جدید برجسته  هایجذابیت اشیاء و سایر موارد مشابه، نتوانسته

                                                           
1. Mean ranks 

2. Chi square 

3. Sig 
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چشمگیر، مطالعات  هایفرصتنو مثل پلتفرمی، سرویس محور و خلق  هایکسب هایمدلخصوص در شودمی
 قرار گیرد. مطالعه موردپیگیری و  پیش رو مثل ودافون، وریزون و ... هایشرکتمرتبط با حوزه و راهکارهای 
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