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ورودفناوری  های فاوا به کشور بدون فرهنگ سازی و قوانین الزم صورت می گیرد
تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطالعات باعث شده قوانین مدون و 
به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشورموجود نباشد. 
بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان با بیان این مطلب 
گفت: درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین 
دلیل ما همچنان با خالء تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم. عباسی ضمن 
تشریح دالیل فقدان قوانین به روزدر حوزه فاوا ادامه داد: عالوه بر تعدد جزایر 
فزاینده  شتاب  و  سریع  تغییرات  و  فاوا  ناپایداری  حوزه،  این  در  تصمیم گیر 
ورود تکنولوژی به جامعه، باعث شده فرآیند قانون گذاری، همزمان در کشور 
رایانه ای تهران با  سازمان نظام صنفی  مشاور حقوقی رئیس  اتفاق نیفتد. 
 ICT تاکید براین که تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی گیرند، گفت: درحقیقت
نیز همچون سایر تکنولوژی  ها زاییده شده و وارد کشور می شود و نیمه عمر 
داد:  ادامه  رابطه  دراین  عباسی  می رود.  پایین تر  روز  هر  اطالعات  فناوری 
تقریبا تمام پیکره تکنولوژی  های فناوری اطالعات وارداتی است و متاسفانه 
کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن 
باعث می شود ما نتوانیم پیش نیاز ها و بستر هایی را درکشور ایجاد کنیم 
و سپس پذیرای این موج باشیم. عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به فرآیند قانون گذاری حقوقی در حوزه 
فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرآیند قانون گذاری به صورت 
طبیعی طوالنی مدت است و درحقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات باعث می شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین 
تدوین نشود. عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با 
حوزه فناوری اطالعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت 
در  که  اشخاصی  مجازات  نحوه  قانون  سال 1392)،  الکترونیکی (مصوب 

امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند (مصوب1386) قانون جرایم 
مقابله  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  قانون  سال1388)،  (مصوب  رایانه ای 
با فساد (مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و 
فرمان   ،(1382 (مصوب  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اختیارات 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و 
قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی (مصوب 1393 و 1394) 
گسترده  دایره  نتوانسته اند  هنوز  قوانین  این  مجموعه  اما  شده اند  تصویب 
مسائل حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی 
است که در جوامع بین الملل هم کامال مطرح است. به گفته مشاورحقوقی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، 
به  و  نکرده  پیشرفت  کشور  در  اطالعات  فناوری  مختلف  ابعاد  با  متناسب 
روزآوری نشده اند. عباسی با تاکید براین که قانون گذاری در کشور ما فقط 
در شان مجلس شورای اسالمی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطالعات 
و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسالمی می تواند وضعیت قانون گذاری 
دراین حوزه را مدنظر قرار دهد. به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، مجلس شورای اسالمی طی سال های 
اخیر مصوبات پراکنده ای در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات وضع کرده 
است و پس از تصویب قانون جرایم رایانه ای، مجموعه این قوانین متناسب 
با تغییرات فناوری اطالعات به روز آوری نشده اند. عضو حقوقدان شورای 
فناوری  براین که  تاکید  با  تهران  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان  انتظامی 
اطالعات و ارتباطات در مقایسه با سایرصنایع در مجلس شورای اسالمی 
کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری 
اطالعات در کمیته ذی ربط موضوع در مجلس شورای اسالمی باعث شده 
تاکنون قانون جامع و به روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و 

برخورد جرایم رایانه ای نداشته باشیم.

J    سـالم بایت، اگر امکان دارد، روشـی را برای بازگردانی 
فایل  های از دسـت رفتـه آموزش دهید.

بعضـی مواقـع ممکـن اسـت فایل هایـی را حـذف کـرده و پـس از مدتی 
دوبـاره بـه آن هـا نیـاز پیـدا کنید و یـا بـه صـورت اتفاقـی فایل  هایی که 
بـه آن هـا نیاز داریـد را حـذف کنید. به طـور معمـول، ما اکثـر فایل  های 
مهـم خود را در دیسـک سـخت رایانـه نگـه داری می کنیـم و در صورت 
حـذف آن ها، با اسـتفاه از نـرم افزار هایی که امروزه در دسـترس هسـتند 
افزار هـای  نـرم  از  یکـی  دهیـم.  انجـام  را  بازیابـی  عملیـات  می توانیـم 
خـوب در ایـن زمینه کـه امکان بازیابـی سـاده فایل  ها را فراهـم می کند 
«EaseUs Data Recovery Wizard» نـام دارد. در ادامـه بیشـتر بـا این 

نرم افـزار آنالیـن آشـنا خواهید شـد.
ابتـدا می توانیـد نرم افـزار EaseUs Data Recovery Wizard را از ایـن 

کنید. دانلـود  لینک 
پس از دانلود و نصب برنامه آن را اجرا کنید.

پـس از اجـرای برنامـه قـادر بـه مشـاهده بخـش «Types» هسـتید کـه 
انـواع مختلـف فایل  هایـی که می توانیـد بازیابـی کنید را نشـان می دهد. 
در صـوت تمایل تمامـی گزینه  ها را تیـک زده و دکمـه «Next» را بزنید. 
سـپس، درایو های دیسـک سـخت خـود را مشـاهده خواهید کـرد. درایو 
مـورد نظـر را که قصـد بازیابی اطالعـات از آن را دارید انتخـاب کنید. اگر 
قصـد اسـکن کل دیسـک سـخت را دارید همـه درایو ها را انتخـاب کرده 
و روی دکمـه «Scan» کلیـک کنیـد. پس از آن، نرم افزار اسـکن دیسـک 
سـخت را آغـاز می کنـد کـه رونـدی زمانبر اسـت و نتایـج بازیابی نشـان 
داده می شـوند. پـس از اتمـام عملیـات اسـکن، فهرسـتی از فایل  هـای 
قابـل بازیابـی ارائـه می شـود. بـه تـب «Type» مراجعـه کنیـد و نـوع یا 
فایلـی کـه قصد داریـد بازیابی شـود را انتخـاب کنید. سـپس روی دکمه 
«Recover» کلیـک کنیـد تـا فایل بـه راحتی بازیابی شـود. بـه این نکته 

توجـه داشـته باشـید کـه فایل  هـای بازیابـی شـده را باید روی پارتیشـن 
دیگری از دیسـک سـخت ذخیـره کنید.

یک سیستم ایده آل برای محیط  های اداری

زیاد،  عمر  طول  و  دوام  ایده آل،  و  روان  کارایی 
مهم ترین  مناسب  قیمت  و  باال  امکانات  و  امنیت 
استفاده  برای  لپ تاپ  یک  که  هستند  ویژگی هایی 
در  شاید  باشد.  داشته  باید  اداری  محیط های  در 
سخت  کمی  محصولی  چنین  کردن  پیدا  نگاه  اولین 
به نظر برسد؛ اما شرکت ایسوس لپ تاپ های سری 
گرفتن  نظر  در  با  دقیقا  را   ASUSPRO ESSENTIAL

این  البته  است.  کرده  تولید  و  طراحی  نیاز ها  همین 
هم  کاربران  دیگر  که  هستند  جذاب  آنقدر  ویژگی ها 
مهم ترین  از  یکی  شاید  شد.  خواهند  آن ها  شیفته 
نسبت  باال  امکانات  محصول  این  خصوصیت های 
اداری  لپ تاپ های  باشد.  آن  مناسب  قیمت  به 
هزینه  و  می شوند  خریداری  باال  تعداد  در  معموال 
نهایت  در  و  می گذارند  مجموعه  دست  روی  زیادی 

باشند.  نداشته  را  نظر  مورد  کارایی  است  ممکن  هم 
بابت  باید  هم  هزینه هایی  کوتاهی  مدت  پس از  حتی 
تعمیر و نگه داری آن ها پرداخت شود. در صورتی که 
لپ تاپ ایسوس پرو اسنشیال مدل P2520LJ عالوه 
بر قیمت خرید مناسب، هزینه نگه داری بسیار پایینی 
محیط های  در  استفاده  مورد  لپ تاپ های  دارد.  هم 
افراد  دسترس  در  و  شده  جابه جا  زیاد  معموال  کاری 
زیادی قرار می گیرند. اینجاست که مقاومت و امنیت 
این  از  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  لپ تاپ  باالی 
آلومینیوم  از  تماما  را  محصول  این  بدنه  ایسوس  رو 
تنها  نه  که  است  ساخته  رنگ  مشکی  برس خورده 
استحکام، دوام و طول عمر باالیی دارد، بلکه در مقابل 
کثیفی، لکه و اثر انگشت هم مقاوم است. این لپ تاپ 
حدود 25 میلی متر ضخامت و 2400 گرم وزن دارد.

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ

Intel®Core i3-4005U (1.7GHz, 3MB Cache)CPU

4GB DDR3 1600Mhz (1x4GB)RAM

500 GB SATA3 ,5400 RPNHARD

Vidia-Gforce GT-920M 2GB DDR3VGA

15.6 HD (1366x768), LED- BacklightMONITOR

uper. Multi DL DVD+/-RWOPTICAL DRIVE

VGA webcamWEBCAM

cell, Li-Ion, 2600 mAhBattery

up to 5 hrsBattery autonomy:

DosOperating system

1x HDMI -3x USB 3.0 -1x USB 2.0 Ports

2,40 kgWeight


