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رتبه 89 ایران در توسعه فناوری اطالعات
مـروری بر آمار هـای رسـمی گویـای آن اسـت کـه تـا پایـان سـال 2015 
میـالدی ایـران در زمینه توسـعه ارتباطات و فـن آوری اطالعـات، رتبه 15 
منطقـه و 89 جهـان را بـه خود اختصـاص داده اسـت. اولین کشـور دنیا در 
 IDI ایـن زمینـه کـره جنوبـی اسـت و در منطقـه بحریـن در صـدر جـدول
(توسـعه ارتباطـات و فـن آوری اطالعـات) قـرار گرفته اسـت. جمـع آوری 
داده هایـی مثل تعداد مشـترکان تلفن همـراه، تعداد خطوط تلفـن ثابت و... 
ازجملـه عوامـل مهم برای بهبود تحقیق و پژوهش در زمینهICT محسـوب 
جامعـه  بـه  تبدیل شـدن  فرآینـد  بررسـی   IDI اصلـی  هـدف  می شـوند. 
اطالعاتـی در راسـتای حرکـت از یـک گام به گام دیگر اسـت کـه به عنوان 
یـک ابزار نیرومند، توسـعه جامعه اطالعاتی را در کشـور های توسـعه یافته 
و کشـور های درحال توسـعه مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. برای شـاخص 
IDI سـه زیر شـاخص دسترسی، اسـتفاده و مهارت تعریف شـده که انتخاب 

زیرشـاخه ها بر پایـه قابلیت دسترسـی بـه اطالعات و کیفیت دسترسـی به 
آن هـا، نتایج بررسـی های آماری گوناگـون، ارتباط یک شـاخص خاص در 
بیـان هدف اصلـی و چارچـوب مفهومـی IDI و توصیه های کارشناسـان و 
شـرکت کنندگان در ششمین جلسـه جهانی شـاخص های ICT و مخابرات 
در سـال 2007 بوده اسـت. در سـال 2015 از 10 کشـور برتر جهان در این 
شـاخص 7 کشـور از قـاره اروپـا بوده انـد و کشـور های کره جنوبـی با رتبه 
1، هنگ کنـگ رتبـه 6 و ژاپـن با رتبـه 10 جهانی ازجمله کشـور های قاره 
آسـیا هسـتند. اکثـر کشـور های قـاره اروپا جـزو 50 کشـور اول جهـان در 
ایـن شـاخص بـه شـمار می رونـد کـه بیانگر ایـن نکته اسـت کـه منطقه 
اروپـا پیشـرو در توسـعه ICT بوده اسـت. بـه اسـتناد آمار هـای موجود طی 
سـال های 2014 و 2015 تغییـر کوچکـی در چیدمـان 10 کشـور برتـر 
جهـان رخ داده و کشـور ژاپـن جایـگاه دهم را به جـای لوگزامبـرگ به خود 
اختصـاص داده اسـت. بررسـی ها نشـان می دهد دو کشـور سـنت کیتس 

ونویـس و پرتغـال جایگاه خود را از چارک دوم به چـارک اول انتقال داده اند. 
هشـت کشـور (سـنت کیتس و نویس، میانمار، الجزایـر، دومنیـکا، گرانادا، 
روانـدا، سـاحل عـاج و بولیـوی بیش از پنج رتبه در این شـاخص نسـبت به 
سـال 2014 ارتقا و کشـور های (سـنت لوسـیا و عربسـتان سـعودی) بیش 
از پنـج رتبـه نسـبت بـه سـال 2014 کاهش رتبـه داشـته اند. در ایـن میان 
تفاوت هـای عمـده ای در سـطوح ICT مابین کشـور ها وجود دارد. در سـال 
2015 مقـدار IDI از 1/07 (مربـوط بـه نیجریـه) تـا 8/84 (مربـوط بـه کره 
جنوبـی) در نوسـان اسـت. مقـدار متوسـط IDI از 4/74 در سـال 2014 بـه 
4/94 (حـدود 4 درصـد افزایـش) در سـال 2015 رسـیده اسـت. در بین 30 
کشـور دارای باالتریـن مقـدار شـاخص IDI در سـال 2015، 18 کشـور از 
قاره اروپا هسـتند، کشـور های پیشـرفته با درآمد بـاال مانند آمریـکا، کانادا، 
نیوزیلنـد و اسـترالیا از سـایر قاره هـا و کشـور هایی با اقتصاد درحال توسـعه 
بـا درآمـد بـاال مانند کـره جنوبـی و بحریـن، ماکائـو و... نیز در این لیسـت 

حضـور دارند.
کـره جنوبـی کشـور اول جهـان در ایـن شـاخص (از قـاره آسـیا) در زیـر 
شـاخص دسترسـی در رتبه هشـتم، در زیر شـاخص اسـتفاده رتبه سـوم و 
 IDI در زیـر شـاخص مهارت در رتبه سـوم جهانی اسـت. ایران در شـاخص
در سـال 2015 در رتبـه 89 جهانـی (بـا یک پله ارتقا نسـبت به سـال قبل) 
بـا عـدد شـاخص 4/99 قـرار دارد. بررسـی های جهانی نشـان می دهد که 
بیشـترین رشـد در میانگین زیر شـاخص اسـتفاده مشـاهده می شـود که از 
3/54 در سـال 2014 به 3/91 در سـال 2015 ارتقا یافته که رشـد آن 0/37 
امتیـاز اسـت. میانگیـن زیر شـاخص دسترسـی از 5/45 در سـال 2014 به 
5/58 در سـال 2015 به انـدازه 0/12 امتیـاز ارتقـا یافته اسـت. میانگین زیر 
شـاخص مهارت 5/74 اسـت که نسـبت به سـال قبـل تغییری نکـرده که 

بـه دلیـل اسـتفاده از اعداد مشـابه برای این دو سـال اسـت.

J    کردن عوض  شیوه  دارد  امکان  اگر  عزیز،  بایت  سالم 
پسورد مودم ADSL را توضیح دهید:

آدرس  این  که  می شوند  مودم  پنل  وارد   192,168,1,1 آدرس  با  معموال 
کاربری  نام  و   admin رمز با  و  کرده  وارد  خود  اینترنتی  مرورگر  در  باید  را 
همچنین  و  پسورد  و  شناسه  این  شوید،   adsl تنظیمات  وارد   admin

آی پی وارد شدن به پنل تنظیمات مودم برای شما در زیر مودمتان نوشته 
به  را  اطالعات  این  کنید  نگاه  خود  مودم  زیرین  بخش  به  اگر  است.  شده 
صورت کامل خواهید دید. پس از ورود به پنل تنظیمات در قسمت Wifi یا 
مودم  مدل  هر  به  بسته  (که  باشید  داشته  فعالی  تنظیمات  باید   Wireless

دفترچه  خود  عملکرد  صحت  از  اطمینان  برای  است  بهتر  و  داشته  فرق 
می توانید  قسمت  همین  در  نهایت  در  کنید)  مطالعه  را  خود  مودم  راهنمای 
کنید. روز رسانی  به  و  داده  تغییر  را  مودم  ورود  رمز  به  مربوط  اطالعات 

J    operation could not be completed.the پیغام پرینترم 

print spooler service is not running می دهد و پرینت نمی گیرد 

مشکل چیست؟
پرینت  کند  پیدا  مشکل  اگر  اسپولر  اسم  به  است  ویندوز  در  سرویسی   

نمی گیرد قبل از تعویض ویندوز یک بار درایور پرینتر را نصب کنید و دوباره 
سعی کنید اگر نشد ویندوز را عوض کنید و احتمال سوم مشکل از فرمتر 

خود پرینتر است که باید ببرید تعمیرگاه تا برایتان تعمیر کنند.

J    چـرا وقتی وینـدوز را عوض می کنیم بعضـی از برنامه ها
کـه در درایو های دیگر هسـتند، دیگر اجرا نمی شـوند؟

 زمانی که شما برنامه ای را نصب می کنید یک سری از فایل ها و تنظیمات 
ویندوز  کردن  عوض  با  که  می شوند  انجام  شما  جاری  ویندوز  خود  در 
آن ها هم پاک شده و از بین خواهند رفت در نتیجه برنامه هایی که چنین 

وابستگی دارند از کار خواهند افتاد.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

۱.۱۷۰.۰۰۰XFX ATI 5450 1GB DDR3 64bit
۱.۵۲۰.۰۰۰XFX ATI 5450 2GB DDR3 64bit
۲.۷۰۰.۰۰۰VGA XFX R7 240 4GB DDR3

۵.۲۰۰.۰۰۰GIGABYTE GTX 750-2GB DDR5
۸.۸۹۰.۰۰۰GIGABYTE GTX 1050 Ti D5 4G

Monitor
۴.۲۰۰.۰۰۰LG 19” MP38-AB IPS
۶.۷۳۰.۰۰۰BenQ GL2460HM LED
۳.۶۱۰.۰۰۰SAMSUNG S20R325B PLUS
۵.۳۰۰.۰۰۰Dell E1914H LED Monitor
۴.۸۰۰.۰۰۰HP LV2011 LED Backlit LCD

MainBoard
۲.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE B81-M
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT
۳.۳۷۰.۰۰۰GIGABYTE B 85-HD3
۵.۵۵۰.۰۰۰GIGABYTE Z170-D3H
۵۸.۲۲۰.۰۰۰GIGABYTE Z170X-Gaming

CPU
۱.۴۵۰.۰۰۰Intel® 1155 G2020
۲.۰۶۰.۰۰۰Intel® 1150 G4400
۳.۸۰۰.۰۰۰Intel® 1155 Core™ i5-2400
۴.۳۶۰.۰۰۰Intel® 1150 Core™ i3-4170
۹.۹۰۰.۰۰۰Intel® 1155 Core™ i7-3770

Ram
۱.۰۰۰.۰۰۰Apacer 4GB DDR3 1600
۱.۰۵۰.۰۰۰KINGMAX 4GB DDR3 
۱.۸۱۰.۰۰۰APACER 8GB DDR3 1600
۲.۳۳۰.۰۰۰Apacer 8GB DDR4 2400H
۴.۴۵۰.۰۰۰KINGMAX 16G DDR4 2400

Hard
۲.۰۵۰.۰۰۰500GB WD 8MB BLUE / N
۳.۱۵۰.۰۰۰240GB SSD WD Green
۳.۱۸۰.۰۰۰2TB Seagate Surveillance 64MB
۴.۱۷۰.۰۰۰3TB WD Purple 64MB
۴.۸۵۰.۰۰۰4TB Toshiba 64MB


