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عامل �الإنرتنت هذ� �الخرت�ع �لعلمي �لر�ئع �لذي �أبدعته عقلية 

�الإن�شان لينقلنا عرب �ل�شا�شة �إىل كل مكان يف �لعامل لنجد من 

يقف على �الأبو�ب مرحباً بنا ليدعونا �إىل �لدخول . 

ُترى �أي �أبو�ب �شنختار.. فهذ� �لعامل توجد به كل �الأبو�ب؛ 

�أبو�ب �لعلم و�ملعرفة و�لثقافة وغريها من �الأبو�ب �جلميلة، 

والأننا  �لعقل  منتلك  والأننا  هد�مة،  �أبو�ب  وال�شك  ويقابلها 

م�شلحون ب�شالح �الإميان فنحن وال �شك ن�شتطيع �لتمييز بني 

�ل�شار و�لنافع.

للنت  �ل�شليم  لال�شتخد�م  �لتوعوي  �مل�رشوع  نت  �شليم  �إن 

و�لذي يخاطب كافة �رش�ئح �ملجتمع يتوجه �إىل �لفئة �لغالية 

.. وهو ��شم مدينتنا �الفرت��شية  �أبنائنا عرب مدينة نتــو  من 

متناولكم  يف  ن�شع  �أن  وي�رشنا  �الإنرتنت  عامل  متثل  �لتي 

�الإ�شد�ر �الأول من جملة نتو �لتي حاولنا �أن نو�شح من خاللها 

جلميع �الأ�شدقاء هذ� �لعامل �ل�شا�شع �ملرت�مي �الأطر�ف و�رشح 

مميز�ته و�ملخاطر �لتي قد نتعر�ض لها فيه و�لتي يجب �أن 

نكون حري�شني على عدم تعر�شنا لها .

جملة نتــو .. �إ�شد�ر ي�شعى لتحقيق �ملعادلة �لتي ن�شعى لها 

�إىل  باالإ�شافة  و�لت�شلية  و�ملتعة  �لفكر  تقدمي  وهي  جميعا 

و�لت�شلية  و�ملتعة  �لفكر  فيها  �شنجد   .. و�الإر�شاد  �ملعلومة 

و�لفائدة ملن يعرف جيد� �الإنرتنت ومن يعرف خباياه و�شنجد 

فيها �ملعلومة و�الإر�شاد ملن يتعرف على هذ� �لعامل الأول مرة 

�لعامل  بهذ�  كافية  معرفة  لدرجة  ن�شل جميعا  وذلك حتى   ..

�لتي  �ملخاطر  من  حمايتنا  �شبل  على  �أي�ًشا  ونتعرف  �ل�شخم 

نكون  وكيف  �الإنرتنت  لعامل  ت�شفحنا  �أثناء  لها  نتعر�ض  قد 

وح�شارتهم  �إبد�عاتهم  ي�شيفون  بناة  �لعامل  هذ�  خالل  من 

وثقافتهم لي�شتفيد منها كل �لعامل وكيف نكون �شفر�ء الأمتنا 

ولوطننا ...

نتو  ملجلة  �الأول  �الإ�شد�ر  مع  نتو  مدينة  �إد�رة  لكم  تتمنى 

تبخلو�  فال  بها  و�ال�شتمتاع  �ملفيدة  �ملعلومة  على  �حل�شول 

علينا باقرت�حاتكم وم�شاركاتكم .

افتتاحية

جميع احلقوق محفوظة للناشرين 
وال يجوز استنساخ أي جزء من هذه 
املطبوعة أو حفظه أو استخدامه 
بأي طريقة طباعية أو إلكترونية أو 

تصويرية أو مرئية أو تسجيلية دون إذن 
خطي مسبق من مالك احلقوق.

تنبيه 

جملة " نتو " حتتوي على �آيات 

قر�آنية و�أحاديث نبوية ،فاحر�ص 

على �أن تكون يف مكان يليق بها.

�لنا�رشون 
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يدخل اإليك الهاكر يا �صديقي عندما 

ال تنتبه لكلمة ال�صر وتختار كلمات 

�صهلة مثل االأرقام املتتابعة مثال 

واأي�صا عندما تدخل برامج ال�صري 

من دون برامج حماية قوية 

ولكن �صرطة مدينة نتو موجودة 

حلمايتك . 

اأ�سدقائي.. ياأتي اإىل مدينة نتو العديد والعديد 

�سالمة  على  ب�سدة  نحر�ص  ونحن  الزوار  من 

ال�سباب  وكذلك  وذويهم  االأطفال  من  زوارنا 

لذلك  واالإنرتنت  بالكمبيوتر  العهد  حديثي 

راعينا وبكل فخر اأن نعلن عن د�ستور املدينة 

انتبهوا جيدا واقروؤوا برتٍوّ :
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احلماية  برامج  كانت  كلما 

ت�صتطيع  باأول  اأوال  حمدثة 

الفريو�صات  خطر  من  حمايتك 

اجلديدة .

ال ميكنني 
السماح لك 

بالدخول

ولكني أحفظ 
الدستور جيدا أنا 

فيروس حديث

• لت�سع اأية معلومات �سخ�سية على الإنرتنت . مثل �سنك، عنوانك  	
وغريها من معلوماتك اخلا�سة .

•واأي�سا بينكم من يحب الهدايا واجلوائز لكن انتبه 	
•بع�ض املواقع توهمك باأن هناك هدية جمانية فقط املأ هذا النموذج  	
وقد ينتهي بك الأمر اإىل بيع معلوماتك اأو ا�ستغللها �سدك اأو �سد 

اأقرانك.

•ناق�ض مع اأهلك ما يجوز وما ل يجوز و�سعه على الإنرتنت . 	
باأي �سيء غريب  اأن تخرب والديك دائما   يا �سديقي  •يجب عليك  	

تراه على الإنرتنت.

من  مقابلة  على  توافق  اأن  الظروف  من  ظرف  اأي  حتت  يجب  •ل  	
تعرفت عليه على الإنرتنت حتى لو كان نتو نف�سه .

للآداب  منافية  اأعمال  اأية  تناق�ض  التي  الدرد�سة  غرف  عن  •ابتعد  	
العامة والأخلق والدين .

•�ساأ�سع لك يا �سديقي خطا اأحمر حتت هذه النقطة لأك�سب ثوابا . 	
•ل تخرت ا�سما يف غرف الدرد�سة يحر�ض الآخرين على م�سايقتك اأو  	

اإزعاجك ) وابتعد عن اختيار ا�سمي اأي�سا (

•فاأنا معروف و�سهري يف عامل الإنرتنت 	
انتبه :

•)اخرت ا�سما حمايدا ل يعرف منه اإن كنت ولدا اأو بنتا( 	
•ل ترد على اأية نقا�سات يف املنتديات اأو مواقع ال�سبكات الجتماعية  	
اإىل  تنتهي  قد  اأو......  اإزعاج  اأو  م�سايقات  اإىل  بك  توؤدي  قد 

مو�سوعات منافية للآداب العامة.

كانت  لو  حتى   ( �سورا  اأو  �سخ�سية  معلومات  اأية  اأبدا  تر�سل  •ل  	
الإليكرتوين  الربيد  عرب   ) ذهبية  ميدالية  حتمل  اأو  و�سيما  تظهرك 

ل�سديق تعرفت عليه على الإنرتنت.

•احذر دائما من اأن الأ�سخا�ض الذين تقابلهم على الإنرتنت فاإنهم  	
غالبا يكونون يف احلقيقة غري ما يدعون .

اأن  لبد  اإليكرتوين  بريد  اأو  موقع  اأي  يف  مرور  كلمة  تختار  •عندما  	
�سخ�ض  اأي  ي�ستطيع  ل  بحيث  الكفاية  فيه  مبا  قوية  اأنها  من  تتاأكد 

عدا  )ما  كان  مهما  اآخر  �سخ�ض  لأي  عنها  تف�سح  واأل  تخمينها 

والدك ووالدتك طبعا (

•ل ترد ول تفتح اأبدا على اأية ر�سائل تاأتيك على الربيد الإليكرتوين  	
من م�سدر غري معروف اأو غري موثوق به .

) عائلة الفريو�سات عادة تختبئ يف هذه الإمييلت(

الآخرين  م�ساعر  توؤذي  قد  ر�سائل  اأو  م�سايقات  اأية  اأبدا  تر�سل  •ل  	
على الإنرتنت حتى لو كنت تق�سد الدعابة .

�سخ�ض  اأي  موقع  من  معلومات  اأو  كلمات  اأو  �سور  اأية  تاأخذ  •ل  	
دون  با�سمه  ون�سره  جمهودك  �سرق  اأحدا  اأن  لو  تخيل   ( اإذنه  دون 

ا�ستئذانك (

ابحث  �سحيح.  فهو  الإنرتنت  على  تراه  ما  كل  باأن  اأبدا  ت�سلم  •ل  	
وتاأكد من م�سدر املعلومة اأو ا�ست�سر والديك اأو معلمك .

• 	Peer Sharing ل ت�ستخدم برجميات م�ساركة امللفات

•ل تقم بتحميل برامج اأو األعاب من مواقع غري موثوق بها . 	
الفريو�سات  من  )انتبه  مقر�سنة  اأو  مرخ�سة  غري  برامج  ت�ستخدم  •ل  	

وال�سرطة(

•والآن هل قراأت جيدا د�ستورنا ؟ 	
•اإذن مرحبا بك يف مدينة نتو 	
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من الآن �سنغلق 

اأي �سبكات تعارف

يف �سباح اأحد اأيام مدينة نتو وحينما كان نتو نف�سه مازال ي�ستمتع 

بوجبة اإفطار �سهية حدثت م�سكلة بالنادي الجتماعي!!

ح�سنا �ساأت�سل بنتو نف�سه 

ليخربك

اأنا ل اأفهم ماذا تق�سدين ؟ 

وخ�سو�سا كلمة ال�سري نف�سها 

ل اأفهمها ؟!

هل تعرف اأن اأ�صهر حوادث االخرتاق 

التي حدثت يف الفرتة االأخرية 

وا�صتخدمت فيها �صبكات م�صاركة 

امللفات كانت يف فرباير  2009 يف 

عهد الرئي�س اأوباما وهي حادثة 

الطائرة Marine One التي تقل 

رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية 

فقد انت�صرت خمططات هذه 

الطائرة عرب هذه ال�صبكات.
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 وعلى اجلانب الآخر من مدينة نتو كان جهاز الكمبيوتر

اخلا�ص بالعائلة يف حالة يرثى لها ي�سدر عدة اأ�سوات مبهمة

اأ�سمع اأنها مواقع يتاح عن 

طريقها رفع اأو حتميل امللفات 

كال�سور والأفالم والربامج 

وغريها 

كيف تن�سران 

�سوري يف الإنرتنت 

؟؟

هل تعرفني 

مواقع ال�سري ؟

ل اأدري ماذا 

حدث له ؟! 

نحن ؟؟ ماذا 

تق�سدين؟

اأظن اأنه من حقي اأن 

اأفهم ما الذي حدث ؟

كنت على اأي 

املواقع ؟؟

لقد كنت اأدخل على 

مواقع البري �سري

�سورنا مع كل املدر�سة ول 

اأدري من اأين ح�سلوا عليها

الهاكرز احلقيقيون لهم دوافع 

�صيئة وهم من ي�صتطيعون 

اإحلاق اأفدح االأ�صرار باالأنظمة 

وال�صبكات واالأعمال على 

االإنرتنت كما اأنهم ميثلون 

تهديدا على االأمن القومي 

لبع�س البلدان
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اأرفع �سورنا خلالنا 

باخلارج ثم وجدت اأفالما وبرامج 

واأغاين فبداأت اأقوم بتحميلها 

على اجلهاز وهذا ما حدث

ولكن ما عالقة �سوري 

بالأمر ؟؟ واأي�سا هذا اجلهاز بال 

برامج حماية

ل اأعرف كيف ت�سربت 

�سورك �ساآخذ اجلهاز لدكتور زيزو 

لعلني اأفهم واأقابلك يف النادي 

الجتماعي للغداء كما 

قالت اأمي

 ال�سرطة الآن تبحث عن 

الهاكر الذي اخرتق اأجهزتكم 

عن طريق حتميل مواد عرب برامج 

البري �سري

لالأ�سف يا داليا الهاكر اقتحم 

جهازك اأثناء دخول ه�سام على مواقع البري 

�سري واأخذ �سوركم جميعا مبا فيها �سور اأم 

ه�سام وهي تطهو الكب�سة ون�سرها 

على ال�سبكة العنكبوتية
مل اأكن اأعرف اأنني 

م�سهورة اإىل هذا 

احلد ؟

لي�صت كل امللفات ت�صمى 

باأ�صمائها ال�صحيحة احرت�س اأثناء 

حتميل اأي ملفات 
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لقد توقف جهاز 

الكمبيوتر اخلا�ص به 

وذهب لإ�سالحه يف مركز 

ال�سيانة

اأين ه�سام يا 

داليا ؟

وكدت تف�سد جهاز خالك اأي�سا 

حني اأر�سلت له ال�سور، لول برامج 

احلماية

هل تدعي اأنك كاتب هذه 

الأبيات ؟ اإنها حلافظ اإبراهيم..

اأيها املقتب�ص 

هذه الربامج عندما تختار اأن ت�ستخدمها 

يجب اأن تدرك جيدا ماذا ترفع وماذا تاأخذ ؟ فيوجد برامج 

م�سروقة وغري �ساحلة وكما ترى عدم حت�سني جهازك 

بربامج احلماية ت�سبب بتعري�ص خ�سو�سيتك وخ�سو�سية 

اأ�سرتك واأ�سدقائكما للتداول

اجلهاز يحتاج لهارد دي�سك جديد 

لقد ت�سلل يل اأحد الفريو�سات 

اخلطرية اأثناء حتميل اأغنيتي 

املف�سلة من البري�سري

فعال .. ويجب اأن نعرف اأن بع�ص 

املواد تكون غري �ساحلة للم�ساهدة 

متاما وت�سمى بغري اأ�سمائها وتكون 

منافية لالآداب و�سادمة

اأعتقد يا اأ�سدقائي 

علينا قبل اأن ندخل ملواقع ال�سري 

اأن ننتبه لعدد من النقاط 

الأ�سا�سية

اأنا اأعرف اأول �سيء، 

يجب اأن ن�سع برامج 

حماية قوية 

لقد مت القب�ص على الهاكر اأثناء 

ت�سلله لأجهزتكم وكان بحوزته 

هذه ال�سور

لقد وجدت �سورتي 

يف موقع طبقك 

املف�سل

امللكية  حقوق  حترتم  اأن  يجب 

ال�صخ�صية كي ال تظهر مبظهر 

اجلاهل اأمام االآخرين . 
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معلومات  اأي  اأخذ  ميكنك  ال 

من على االإنرتنت دون ذكر ا�صم  

اأ�صحابها  ....انتبه !!!!!!

من أين أتيت بهذه 
املعلومات ؟

من على اإلنترنت 

هذه  اأ�صحاب  من  ت�صاريح  معك  هل  عفوا 

املواد ببيعها ؟

عليها  يعاقب  جرمية  هو  وكتابات  وموؤلفات 

قانون يعرف

 با�سم قانون امللكية الفكرية .

انتبه يا �سديقي و�سديقتي 

ل تاأخذ معلومات الغري وتن�سبها لنف�سك 

واقتبا�سها  الغري  ملعلومات  ا�ستخدامك  اإن 

جمهودك  اأنها  على  للآخرين  وتقدميها 

اأن تذكر م�سدرها ت�سرف  ال�سخ�سي بدون 

ل اأخلقي 

ال�سرقة متاما فكثري من املعلومات  ويعترب مثل 

معروفون  اأ�سحاب  ولها  فكرية  ملكية  لها 

فتعلم يا �سديقي اأن تذكر م�سادر معلوماتك 

اأي�سا  ويجعلك  علمًا  اأكرث  يجعلك  فذلك 

حترتم اأعمال الآخرين .

م�ساركة  اأو  حتميل  يف  الإنرتنت  ت�ستخدم  ل 

ملفات ذات حقوق ملكية 

ت�سور اأن لك بيتا قد جهزته مبجهودك ومالك 

خا�ض  جمايل  �سكل  ذا  لي�سبح  ال�سخ�سي 

لعر�سه كتحفة معمارية مثل اأو لبيعه يف �سوق 

بيع  قد  ت�سميمك  اأن  تفاجاأ  ثم  العقارات 

اأو  وانت�سر يف كل مكان دون الهتمام بك 

تتعر�ض  هنا  فاأنت  القانونية  اأحقيتك  مراعاة 

هذا  وابتكارك.  وجمهودك  مالك  ل�سرقة 

بال�سبط ما يحدث عندما حتمل اأو ت�سارك يف 

اأخذ مواد كمقطوعة مو�سيقية اأو فيديو اأو ما 

دفع  اأو  لأ�سحابها  العودة  دون  ذلك  �سابه 

احلقوق املالية لهم فتعلم اأنك عندما جتد هذه 

العلمة م�ساحبة لأي عمل اأن تعرف اأن هذا 

العمل حممي مبوجب حقوق امللكية .

�أ�صدقائي جميعنا نكره 

لل�رسقة  نتعر�ض   �أن 

�ألي�ض كذلك ؟؟ 

بداأت  خا�ض  نوع  من  �سرقة  هناك  ولكن 

اأن  دون  الإنرتنت  مواقع  خلل  من  تنت�سر 

اأن  اأو  �سرقتهم  �سيتم  اأنه  اأ�سحابها  يدرك 

برامج  من  اأحيانا  اأنف�سهم  هم  ياأخذونه  ما 
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مبنى حتديث الأنتي فريو�س

سيتم اآلن دخول ملفات 
التحديث، افتح البوابات لدخول 

ملفات التحديث .

يتم الآن حتديث الأنتي فريو�س املوجود ولكنه للأ�سف 

برنامج مقر�سن به الكثري من الثغرات الأمنية . 

وبداأت امللفات احلديثة يف الدخول ولكن هناك 

َمن ا�ستغل ثغرة اأمنية للدخول مع ملفات التحديث.     

هناك بع�س الظواهر التي تدل 

على اأن جهازك م�صاب بربجميات 

�صارة اأو فريو�صات مثل

بطء اجلهاز وبطء حتميل 

الربجميات
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كنت أعرف أنه ال ميكن اكتشاف 
تنكرك؛ فبرنامج احلماية املوجود 
مقرصن، فقط عليك أن تلتصق 

جيدا بامللفات .

لقد نسخت نفسي في معظم 
ملفات اجلهاز.. شيء رائع أن ننتشر 

بهذه السرعة .

أحب تدمير املعلومات وإخفاءها .  

أريدكم أن تنتشروا في اجلهاز 
وتعرقلوا الدخول على اإلنترنت ..

لقد نسخت نفسي في معظم 
ملفات اجلهاز.. شيء رائع أن 

ننتشر بهذه السرعة .

الفيروسات  مع  وسأتفق 
قريبا لنمأل  

األنظمة كلها قريبا .

أحاول وضع اخملدر في معلومات األنتي 
فيروس بعد أن نسخت نفسي والتصقت 
مبلفات التحديث جيدا وسأفتح األبواب 

اخللفية قريبا .

الديدان هي برجميات ت�صيب االأجهزة 

فهي  بالغة  باأ�صرار  وال�صبكات 

ال�صبكات  عرب  االنت�صار  ت�صتطيع 

ب�صري  تدخل  اأي  بدون  واخلوادم 

نف�صها  ن�صخ  اأي�صا  ميكنها  حيث 

اأنها  كما  اأخرى  اأجهزة  اإىل  تلقائيا 

دفرت  اإىل  نف�صها  اإر�صال  ت�صتطيع 

االإليكرتوين  بريدك  يف  العناوين 

لت�صيب حتى اأ�صدقاءك .
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ال أستطيع الصمود 
للنهاية، لقد التصقت 

الفيروسات مبلفاتي .

أبي انظر.. هناك رسالة 
ظهرت على شاشة 

احلاسوب .

جاسوس بيننا ...
لقد عرفت اآلن ملاذا كلهم نائمون ..
دقائق وسأسقط مثلهم...ولكن ..

 هناك حل أخير .

م�صح وفح�س جهازك �صد الفريو�صات 

والربجميات ال�صارة عن طريق 

الربجميات واالأدوات املجانية على 

االإنرتنت ي�صمن لك عدة اأ�صياء:

- الربجميات خالية من الفريو�صات 

وامل�صاكل

- حمدثة من قبل ال�صركات امل�صنعة

وكانت الدقائق الأخرية حا�سمة قبل اأن يفقد 

الفريوول قدراته يف حماية احلا�سوب . 
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هذه ثالث مرة ينهار فيها اجلهاز 
وتدمر املعلومات، البد من حتميل 

أنتي فيروس أصلي، جميع البرامج 
املقرصنة مليئة بالفيروسات .

لقد مت حصار الفيروس 
قبل فتح الباب اخللفي ويجري 

اآلن تدمير جميع النسخ 
التي صنعها لنفسه .  

نعم لقد مت حتملي من جهات 
صنعي األصلية ويتم اآلن 

تطهير احلاسوب من الفيروسات 
والديدان وأحصنة طروادة .

كنت أريد أن أحقق وحدة 
الفيروسات والديدان واألحصنة 

والسباي داخل احلاسوب .

قلت لك أن تلتصق بامللفات 
فقط لتفتح الثغرات األمنية 
في اجلهاز وليس تدمير برنامج 

احلماية كله....أحمق
بالونة كالم للفيروس املتنكر 

ال تغفل

تفعيل خا�صية التحديث التلقائي 

Automatic update لرباجمك

ا�صتخدام برجميات مكافحة 

الفريو�صات واعمل على حتديثها 

ب�صكل م�صتمر.

ا�صتخدام احلوائط النارية 

. Firewall وحتديثها ب�صكل دائم 
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 Trojan Horses اأح�صنة طروادة

هي اأداة من اأدوات االخرتاق ولي�صت 

فهي  والديدان  الفريو�صات  كفئة 

واإيهام  ال�صحية  خداع  على  تعتمد 

�صيء  باأنها  الكمبيوتر  م�صتخدم 

ما  عك�س  ولكنها  مفيد  برنامج  اأو 

تظهر للم�صتخدم

هل تعرف خدعة طروادة ؟؟

هي بب�ساطة تعتمد على فكرة الإغراء و�سعف الآخرين كما حدث بال�سبط يف اأ�سطورة طروادة ال�سهرية باإغراء حرا�ض مدينة طروادة 

املختبئني يف  فاأدخلوه واإذا هم يدخلون الأعداء  اأي حرا�سة  املدينة وحده بل  اأبواب  الواقف على  ال�سخم  بهذا احل�سان اجلميل 

داخله كلهم اإىل عقر دارهم ليتم هزميتهم . 

والآن ويف الع�سر احلديث اتبعت بع�ض الفريو�سات نف�ض الفكرة ..

فكرة اإغرائنا بتحميل بع�ض الربامج التي نقتنع باأهميتها فنقوم بتحميل الفريو�سات باأيدينا  لتخرتق اأجهزتنا وتفتح بوابات للمتج�س�سني 

ل�سرقة خ�سو�سيتنا وهويتنا واأحيانا اأرقام ح�ساباتنا البنكية 

وح�سان طروادة من اأ�سهر فريو�سات الع�سر احلديث .

ولكن ماذا يفعل هذا الفريو�ض ؟

باب  ويفتح  املرور  كلمات  وي�سرق  الأجهزة  على  بال�سيطرة  يقوم 

اأخطار  من  ذلك  على  يرتتب  وما  للمخرتقني   الإلكرتونية  اجلرمية 

ج�سيمة .

وبع�ض املواقع حتتوي على هذا الفريو�ض مبجرد دخولنا اإليها يقوم هذا 

اأن  دون  العمل  يف  ليبداأ  اأجهزتنا   داخل  فورا  نف�سه  بن�سخ  الفريو�ض 

ن�سعر به 

ولكي ن�ستطيع حماية اأنف�سنا من هذا الفريو�ض وغريه من الفريو�سات 

..

�سيطرة  الوقوع حتت  بعدم  اأ�سطورة طروادة  نتعلم من  اأن  اأول علينا 

الإغراء فلي�ض كل ما يبدو جميل يف مظهره يكون كذلك يف جوهره 

وكذلك  ندخلها  املواقع  واأي  بتحميله  نقوم  ما  اإىل  ننتبه  اأن  فيجب 

با�ستمرار  وحتديثها  واأ�سلية  منا�سبة  حماية  برامج  و�سع  طبعا  يجب 

لأن

دث فيه الفريو�سات  برنامج حماية غري حمدث ل قيمة له يف ع�سر حتحُ

نف�سها لت�ستطيع اخرتاق اأجهزة احلا�سوب وال�سبكات لتحدث العديد 

من الأ�سرار واجلرائم، وقد ي�ستفيد بع�سها من الأ�ساطري القدمية كما 

هو يف ح�سان طروادة،

18



باأح�صنة  النظام  اإ�صابة  فور 

فهي   Trojan Horses طروادة 

بهذا  االت�صال  اإىل  املخرتقني  تدعو 

اجلهاز عرب االإنرتنت حيث ي�صتطيع 

يف  التحكم  الهاكر  اأو  املخرتق 

اجلهاز اأو �صرقة املعلومات منه اأو 

حتميل ملفات من واإىل هذا اجلهاز 

دون علم �صاحبه .

ذهبا  يلمع  ما  كل  لي�ض  اأنف�سنا  على  ونكرر  الدر�ض  نتعلم  اأن  علينا 

ولي�ست الربامج املقر�سنة �ساحلة ل�ستخداماتنا فجميعها اإن مل يكن 

عملها  يف  وتبداأ  تنت�سر  التي  الفريو�ض  ملفات  باطنها  يف  حتوي  كلها 

مبنتهى الهدوء متاما كاجلوا�سي�ض والل�سو�ض .
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ال  فريو�س  لالأنتي  ا�صتخدامك  مع 

تقلق اأبًدا واأنت تت�صفح االإنرتنت

االأنتي فريو�س  اأنواع  اأف�صل  ملعرفة 

تابعوا معنا وزوروا موقع

SALEEM NET

والفريو�ض كربنامج ما مييزه عن اأي برنامج اآخر هو اأنه يقوم بل�سق نف�سه بكود برنامج 

فاإنه  "فريو�ض" وبهذه الطريقة  اآخر ولي�ض  اأنه برنامج  اأي يقراأه الكمبيوتر على  اآخر 

يعمل تلقائيا عندما يعمل الربنامج احلامل للفريو�ض!

فكرة  ظهرت  عندما   1971 عام  منذ  الكمبيوتر  عامل  يف  حتديدا  بداأت  والفريو�سات 

الربنامج الذي ي�ستطيع ن�سخ نف�سه وتوالت الفريو�سات بعدها وقد ظهر اأول فريو�ض 

1986 وقد قام بابتكاره اأخوان من باك�ستان  PC عام  خا�ض بالكمبيوتر ال�سخ�سي 

كانا يدر�سان يف جامعة ديلوير يف الوليات املتحدة وكان غر�سهما اأن يقوم الفريو�ض 

بحماية برناجمهما الطبي الذي عكفا عليه من الن�سخ غري امل�سروع Piracy وعرف 

.Brain هذا الفريو�ض اآن ذاك با�سم

بداأت بعد ذلك اأفكار العلماء تتجه اإىل عمل برجميات تن�سخ نف�سها عن طريق دمج 

باإ�سافة  نف�سه  الفريو�ض  ين�سخ  الطريقة  وبهذه  اأخرى  برامج  يف  بها  اخلا�ض  الكود 

امللفات املختلفة حيث ظهرت فريو�سات بعد ذلك ت�ستهدف اأنواعا خمتلفة من امللفات 

وكان  وهكذا.   Windows ثم   DOS بيئة  يف   COM و   EXE مثل 

الباحث Fred Cohen عام 1983 هو من اأطلق هذا امل�سطلح Virus على 

�سوف  الربجميات  هذه  باأن  وتنباأ  تلقائيا  نف�سها  تن�سخ  التي  الربجميات  من  النوعية  هذه 

تتطور ب�سكل كبري لإحلاق ال�سرر باأجهزة الكمبيوتر والربجميات. 

دو�فع ظهور �لفريو�صات وملاذ� يبتكرها �لإن�صان:

رمبا يتعجب الكثريون من اأن بع�ض املربجمني ي�سيعون اأوقاتهم لإنتاج هذه الفريو�سات 

التقنية  اأن  مبا  فقط  اخلرباء  على  قا�سرة  تعد  فلم  والهواة  ال�سباب  حتى  اأو  املخربة 

اأ�سبحت متاحة يف اأيدي اجلميع.

هناك العديد من الآراء حول دوافع ابتكار الفريو�سات ومنها:

معامل  يف  الكمبيوتر  ع�سر  بداية  يف  وارد  وهذا  التعليم  �سبيل  على  ابتكارها  يتم   -

اجلامعات.

بدافع  اأو  التدمري  على  بالقدرة  املربجمني  رغبات  اإ�سباع  �سبيل  على  ابتكارها  يتم   -

برجميات  �سركات  بني  حلرب  نتيجة  اأو  وال�سهرة  الأنظار  جذب  بدافع  اأو  النتقام 

عملقة.

يف  واإطلقها  الفريو�سات  هذه  بعمل  تقوم  من  هي  الفريو�سات  مكافحة  �سركات   -

ف�ساء الإنرتنت!

هذه  بعمل  يقوموا  لكي  للهاكرز  تدفع  التي  ال�سركات  قبل  من  املال  ك�سب   -

الأجهزة  اإىل  الإعلنات  اإر�سال  على  القدرة  ومنها  خمتلفة  لأ�سباب  الفريو�سات 

املخرتقة.

اأو  املعرفة  ميكننا  لن  بالطبع  ال�سابقة  القرتاحات  عن  تخرج  لن  بالـتاأكيد  الإجابة 

ت�ستهدف  ل  التدمريية  الربجميات  هذه  اآثار  اأن  عن  ف�سل  املعلومة.  �سحة  من  التاأكد 

فقط الأفراد واإمنا ت�ستهدف موؤ�س�سات ورمبا حكومات وهي عابرة للقارات ول ميكن 

ال�سيطرة عليها ب�سهولة تاركة وراءها ما يعرف با�سم اجلرمية الإليكرتونية! 

فريو�صات �لكمبيوتر هي بالأ�صا�ض برجميات 

مت �بتكارها من قبل �لإن�صان فهي �أكو�د 

برجمية مت عملها بلغات �لربجمة �لتي يفهمها 

�لكمبيوتر.
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ال ترتك اأبناءك مبفردهم يتحدثون 

مع الغرباء وي�صتخدمون الكامريا

Webcam
فهذا قد يعر�صهم للخطر .

وجرائم  اأخطار  عن  املزيد  ملعرفة 

االإنرتنت تابعوا وزوروا موقع

SALEEM NET

احلار�ض  هي  الفريو�سات  مكافحة  برامج  فريو�ض:   الأنتي 

بالقب�ض على هذه الفريو�سات ولكن لن يحدث  الذي يقوم 

ذلك اإل ب�سروط .

فيروسات الكمبيوتر هي باألساس برمجيات مت 
ابتكارها من قبل اإلنسان فهي أكواد برمجية 
يفهمها  التي  البرمجة  بلغات  عملها  مت 
الكمبيوتر، والفيروس كبرنامج ما مييزه عن 
نفسه  بلصق  يقوم  أنه  هو  آخر  برنامج  أي 
يعمل  فإنه  الطريقة  وبهذه  آخر  برنامج  بكود 
للفيروس،  احلامل  البرنامج  يعمل  عندما  تلقائيا 
أن  األول:  )الشرط  الفيروسات  مكافحة  شروط 
يكون مستخدم اإلنترنت على دراية باألخطار والتهديدات 
احمليطة به على اإلنترنت وهذا ما نحاول وضعه بني أيدي 
الثاني:  الشرط   ،SALEEM NET موقع  خالل  من  اجلميع 

برامج  حتديث  من  البد 
دورية  بصفة  احلماية 
التعرف  تستطيع  حتى 

على الفيروسات.

الأنتي فريو�ض: ا�ستخدام برامج احلماية من الديدان وبرجميات الخرتاق 

املختلفة هو احلل الأمثل ب�سرط حتديثها ب�سكل دائم . 

الديدان هي برجميات �سارة ت�سبه الفريو�سات اإل اأنها ل حتتاج اإىل تدخل 

من امل�ستخدم لت�سيب الأجهزة فهي تن�سخ نف�سها تلقائيا وهي غري مدمرة 

عندما تكون ب�سكلها الب�سيط ولكن يف اأغلب الأحيان تخرج الديدان عن 

اإىل  توؤدي  وقد  ال�سبكات  على  الأحمال  زيادة  اإىل  توؤدي  وقد  ال�سيطرة 

املواقع على الإنرتنت، وقد ت�ستخدم  اإىل بع�ض  تعذر دخول امل�ستخدمني 

كبري  ب�سكل  ت�ستغل  وهي   Hacking اأي�سا  الخرتاق  يف  الديدان 

برجميات املرا�سلة والدرد�سة وتبادل امللفات.

 Firewall ناريا  وجدارا  للفريو�سات  م�سادا  برناجما  ا�ستخدم  الناري:   اجلدار 

وقم بتحديثهما دوما. 

اإىل  تنتمي  ل  ولكنها  ال�سارة  الربجميات  اأنواع  من  نوع  هي  طروادة  اأح�سنة 

التي   Hacking الخرتاق  اأدوات  اإحدى  فهي  الديدان،  اأو  الفريو�سات 

معلومات  على  واحل�سول  الأجهزة  لخرتاق   Attackers الدخلء  ي�ستغلها 

ال�سحية، اأح�سنة طروادة يف الغالب تظهر للم�ستخدم ب�سكل يروق له على عك�ض ما 

حتويه من اأ�سرار وغالبا يقوم امل�ستخدم »ال�سحية« بتحميلها وتبداأ يف عمل الأ�سياء 

ال�سارة املكلفة بها داخل النظام، متاما مثل اأ�سطورة ح�سان طروادة. 

اجلدار الناري:  ا�ستخدم برنامج حماية من برجميات التج�س�ض Antispyware ولكن تاأكد جيًدا من م�سدره.

على  اأو  جهازه  على  امل�ستخدم  به  يقوم  ما  على  تتج�س�ض  التي  ال�سارة  الربجميات  جلميع  عام  م�سطلح  هو  التج�س�ض  برجميات 

الإنرتنت مثل الكتابة اأو متابعة دخول امل�ستخدم مواقع معينة اأو نقل ملفات من جهاز امل�ستخدم اإىل املخرتق وهدفها الأ�سا�سي 

معلومات  امل�ستخدم،  ا�سم  الئتمان،  بطاقات  اأرقام  املرور،  )كلمات  مثل  »امل�ستخدم«  ال�سحية  جهاز  عن  املعلومات  جمع 

�سخ�سية اأخرى(، ومن اأخطر اأنواع هذه الربجميات ما يتم تركيبه تلقائيا كجزء من برنامج اآخر، اأو تلك التي حتمل على اجلهاز 

دون تدخل من امل�ستخدم عند زيارة بع�ض مواقع الإنرتنت يقوم بتحميل هذه الربجميات على جهاز امل�ستخدم، وهناك بع�ض 

الربجميات التي تتظاهر باأنها برامج حماية Antispyware وللأ�سف هي يف حقيقة الأمر برجميات جت�س�ض.
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اأبًدا حتديث برامج مكافحة  ال تغفل 

الفريو�صات واجلدران النارية دوريا .

تعرف على كيفية التحديث من خالل 

موقع �صليم نت .

SALEEM NET

كبرية  فرتة  منذ   2009 للعام  الإطلق  على  دودة  اأ�سواأ 

دودة  هي  املعلومات  امن  خرباء  من  معلومات  لآخر  طبقا 

Conficker worm والتي انت�سرت من2.4  مليون 
كمبيوتر اإىل ما يقرب من 9 مليني كمبيوتر يف اأقل من 4 اأيام 

فقط!

وتعود ق�سة هذه الدودة اإىل حتديث قد اأطلقته ميكرو�سوفت 

 Windows XP مثل  بها  اخلا�سة  الت�سغيل  لأنظمة 

اأنظمة  يف  اأمنية  ثغرة  يعالج  التحديث  وهذا   VISTA و 

هذا  لتحميل  عملئها  اإىل  ميكرو�سوفت  واأر�سلت  الت�سغيل 

اأي  من  اأنف�سهم  حلماية  ممكن  وقت  اأ�سرع  يف  التحديث 

اخرتاقات. وكما هي العادة مل يقم الكثريون بالتحميل وهذا 

اإطلق  من  ا�ستفادوا  حيث  الدودة  هذه  مربجمو  ا�ستغله  ما 

هذه  وبرجموا  الأنظمة  يف  توجد  التي  الثغرة  ملعرفة  التحديث 

الدودة مل�سح �سبكة الإنرتنت والبحث عن الأجهزة امل�سابة 

بتحديث  امل�ستخدمون  يقم  مل  والتي  الأمنية  الثغرة  بهذه 

بهم  اخلا�سة  الأنظمة  اخرتاق  ثم  ومن  �سدها  اأجهزتهم 

والنت�سار اإىل الأجهزة الأخرى التي بها نف�ض الثغرة ب�سرعة 

ال�سلبية  الآثار  اأكرث  ومن  امل�ستخدم  من  حتكم  ودون  هائلة 

مت  التي  امل�ستخدمني  اأجهزة  ا�ستغلل  اإمكانية  الدودة  لهذه 

دون  املخرتق  من  تام  وبتحكم  اإجرامية  اأعمال  يف  اخرتاقها 

معرفة امل�ستخدم!
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مرحبا يا اأ�سدقائي ..

 اأعرفكم بنف�سي اأنا دوت وهذه 

WWW هي حوامتي

واو .. ما 

اأروعها !!

هذه احلوامة 

هي مفتاح جميع 

املواقع

اأنا �ساأبداأ 

مبحا�سرات الربيد 

الإلكرتوين.

ل ل .. اأنا اأف�سل 

حما�سرات برامج 

البحث

بالن�سبة يل فاأنا 

من املفرت�ص اأناأعرف ماذا اأريد

 نبداأ بالتعرف على 

برامج احلماية

 معظمنا ي�ستخدم �سبكة الإنرتنت 

وي�ستفيد منها .. ولكن هل يعرف 

معظمنا اأ�سول هذه ال�سبكة؟

اإذن هيا بنا ن�سارك طلبة 

الأكادميية اجلدد يف التعرف على 

هذه املعلومات من خالل ح�سور 

حما�سرات الربوفي�سور نتو.

فريو�س  باالأنتي  جهازك  م  دِعّ

اإىل  الدخول  قبل  املنا�صب 

حتديثه  من  وتاأكد  االإنرتنت 

با�صتمرار

لو اأنني اأمتلك مثلها 

.. لتجولت يف الإنرتنت 

باأكمله

24



لكي تتمكن من اإر�صال واإ�صتقبال 

ر�صائلك اخلا�صة البد وان متتلك 

يف البداية بريًدا اإلكرتونًيا

 �سعداء بالتعرف 

عليك وعلى 

حوامتك الرائعة

جميعنا �سي�ستخدم هذه 

احلوامة فهي و�سيلة التنقل 

عرب املواقع املختلفة 

ا والآن �سيد دوت نريد اأن ومفتاح الدخول لها اأي�سً

نعرف اأي هذه املحا�سرات 

ميكننا اأن نبداأ بها رحلتنا 

مع الأكادميية؟

�سكرا �سيد دوت

هل ميكننا اأن ن�ستخدم 

هذه احلوامة للتنقل 

عرب املواقع؟

ها هي قاعة 

املحا�سرة .. اأمتنى 

لكم التوفيق

حتية نتاوية 

موؤقتة اإىل حني اأن 

نلقاك ثانية

 رائع .. �ستكون 

و�سيلتي املف�سلة

لبد لكم يف البداية 

من التعرف على اأ�سل 

مدينتنا من خالل حما�سرة 

الربوفي�سور نتو

 بداأت تزيد كثافة ال�ستخدام على 

هذه ال�سبكة .. فبداأت التعديل 

لنظام جديد لي�ستوعب هذه الكثافة 

من خالل برتوكول »اإنرتنت«

بداأت مدينتنا من م�سروع 

�سبكة معلومات حمدودة 

يف حماولة لتبادل املعلومات 

ب�سكل �سريع وب�سيط

�سباح اخلري يا اأ�سدقائي .. 

مرحبا بكم يف اأكادميية املدينة .. 

حما�سرتنا اليوم �ستكون عن تاريخ واأ�سول 

مدينتنا املو�سحة خلفي على ال�سا�سة وهي

مدينة نتو = �سبكة الإنرتنت
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 وتتكون هذه ال�سبكة 

العنكبوتية من املواقع 

العامة على م�ستوى العامل

بروفي�سور نتو .. نحن نعرف اأن 

مواقع  اأ�سا�ص  هي   WWW
ال�سبكة العنكبوتية فمن اأين 

جاءت؟

كما حتوي ال�سبكة 

ا اأجهزة الكمبيوتر والهواتف 
ً
�سمني

املحمولة التي تت�سفح ال�سبكة.

لالإجابة على هذا ال�سوؤال

ا بداخل 
ً
 لبد اأن نتجول �سوي

مدينتنا .. هيا يا اأ�سدقاء

هذه احلوامات جاءت ت�سميتها من 

 World Wide م�سطلح

العنكبوتية  ال�سبكة  اأو   Web
العاملية والتي يطلق عليها 

Web

باجلدار  وجهازك  �صبكتك  دعم 

الذي   »Firewall« الناري 

االأ�صرار   هجمات  تاأمن  يجعلك 

واالبواب اخللفية
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هل عرفتم الآن تاريخ 

مدينتكم التي 

تعي�سون بها؟

الآن اأنتم م�ستعدون لبدء 

حما�سراتكم كل ح�سب اختياره 

.. لت�سبحوا عاملني وجنودا 

وخادمني ملدينة نتو وم�ساعدين 

ملت�سفحيها

نعم بروفي�سور نتو .. 

ولكن من هو مبتكر 

احلوامة www؟

هو اأحد الباحثني الب�سريني 

 Tim« »ويدعى »تيم برينرز يل

من  جمموعة  وقاد   »Berners-Lee
 WWW الباحثني حتى و�سلوا مل�سطلح

ومن بعدها بداأت ثورة انت�سار املواقع عرب 

�سبكة الإنرتنت.

ميكنني الآن اأن اأبداأ 

رحلتي يف حما�سرات 

برجميات التج�س�ص

املختلفة  االإنرتنت  مواقع  لت�صفح 

 HTTP تاأكد يف البداية من كتابة

WWW ويليها قائدها دوت  ثم 

تريد  الذي  املوقع  ا�صم  ثم   ).(

ت�صفحه .
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االإنرتنت  على  موقعك  بناء  عند 

يف  الداللية  الكلمات  ا�صتخدم 

�صفحات املوقع Meta Tags فهي 

ت�صهل فهر�صة مواقعك و�صفحاتك 

وجتعل البحث عنها �صهال وب�صيطا

وكان  نتو..  مدينة  يف  النتية  العلوم  اأكادميية  يف  عاديا  نهارا  كان 

من  والتاأكد  الأبواب  فتح  للتو  اأنهى  قد  "بروتوكول"  البواب 

اإىل  ي�سل  اأن  وقبل  ولكن  الطلب..  ل�ستقبال  الف�سول  جاهزية 

الباب اخلارجي لي�ستقبل اجلميع ب�سو�سا كعادته، �سمع �سوتا مل يكن 

غريبا عليه، ولكن كان توقيته غريبا.. 

الأمامية  الف�سحة  يف  عاديا  اأمرا  كان   www احلوامة  ف�سوت 

للأكادميية.. فقد كان من عادة قائد احلوامة دوت اأن يح�سر يوميا 

لتقدمي تقريره عن اأحوال النت لرئي�ض الأكادميية الربوفي�سور نتو.. 

الأمر  "بروتوكول" باأن  اأح�ض  الرئي�سي  الباب  اإىل  و�سوله  وقبيل 

عاجل واإل ملا غري دوت و www من برناجمهما وح�سرا يف وقت 

غري معتاد. 

ومل يكن تقدير بروتوكول غري �سحيح.. اإذ ما اأن و�سل اإىل الباب 

اإىل  املوؤدية  الدرجات  �سعد  الذي  بدوت  فوجئ  حتى  الرئي�سي، 

يكد  ومل  يلهث.  وهو  نتو  الربوفي�سور  عن  ي�ساأل  قافزا  املدخل 

www بده�سة،  بروتوكول يهم بالإجابة حتى توقف ناظرا جهة 

ليفاجاأ  احلوامة  جهة  بدوره  فالتفت  دوت  لحظه  الذي  الأمر 

بالربوف�سور نتو جال�سا داخل احلوامة مبت�سما جهة الثنني.. 

اأ�سرع دوت بالقفز نازل الدرجات جهة احلوامة دون اأن يجيب 

على اأ�سئلة بروتوكول املتلعثمة ..

ما.. ماذا جرى دوت؟!!..

بروفي�سور نتو.. مل اأنت يف احلوامة؟!!!..

من اأبلغك بح�سور دوت و www يف غري وقتهما؟!!.. 

�سوت  ولكن  بروتوكول،  على  يرد  اأن  نتو  الربوفي�سور  وحاول 

مراوح www غطى على �سوته.. وارتفعت احلوامة بنتو ودوت 

دون اأن يتمكن بروتوكول من �سماع �سيء حمدد.. 

اأما يف جانب اآخر من مدينة نتو وبالتحديد يف ور�سة املتابعة اليومية 

على  منه  غمو�سا  اأكرث  الو�سع  كان  فقد  البحث..  حمركات  لأداء 

باب اأكادميية العلوم النتية.. فال�سيد عنكب م�ساعد الربوفي�سور نتو 

كان بدوره قد و�سل اإىل الور�سة يف وقت اأبكر من املعتاد بعد اأن 

اأيقظه ال�سيد �سري�ض قائل.. 

لعنكب  �سري�ض  قال  فورا"..  معي  وتعال  قم  عنكب..  "هيه.. 
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اإن  ب�صيطا  البحث  اجعل  دائما 

اأو مكان  كنت تبحث عن �صركة 

فاكتب ا�صمه فقط

م�سلطا عد�سته الكبرية عليه م�سببا له املزيد من الذعر.. 

خللها  من  مير  ال�سم�ض  �سوء  عني..  عد�ستك  اأبعد  �سري�ض..  "اأ.. 
على  حمتجا  عنكب  قال  اأحرتق"..  اأن  ل  اأنام..  اأن  واأريد 

�سري�ض.. 

امل�سكلة،  عن  نتو  الربوفي�سور  �ساألني  اإن  الآن..  �ساأم�سي  "ح�سنا.. 
�سري�ض  قال  امل�سكلة"..  حتل  اأن  ورف�ست  اأيقظتك  باأنني  ف�ساأبلغه 

وهو يغادر غرفة عنكب.. 

عملي  اأداء  من  لأمتكن  بالراحة  يطالبني  نتو  الربوفي�سور  "ليكن.. 
و.... م.. م�سكلة!!!".. وقفز عنكب من مكانه لحقا ب�سري�ض.. 

ومل يكد عنكب ي�سل اإىل الور�سة حتى نظر بده�سة اإىل �سري�ض مت�سائل عن 

امل�سكلة.. والتفت �سري�ض جهة عنكب م�سلطا عد�سته مرة اأخرى ولكن 

لي�ض باجتاه عنكب بل باجتاه جمموعة من التعليقات يف اأحد املنتديات 

على النت.. ومل يكد عنكب يقراأ ال�سطر الأول من التعليق الأول 

حتى بداأ الذعر بالظهور على وجهه بو�سوح وبدون احلاجة اإىل 

عد�سة �سري�ض.. 

ويف بقية اأنحاء مدينة نتو فقد بداأت الهمهمات تنت�سر هنا وهناك.. 

ببع�ض  امل�سرتكني  بع�ض  لربط  طريقها  يف  "لنك" وهي  فالآن�سة 

املواقع توقفت لل�سرتاحة قليل عند الآن�سة "انتظار" مطلقة ما 

ميكن القول باأنه اإ�ساعة.. 

من  ما  مكان  يف  �سديدا  احتجاجا  هناك  اأن  �سديقتي  يا  اأتعلمني 

ال�سبكة.. 

املوقع  اإىل  "لنك"  انطلقت  حتى  لل�ستف�سار  فمها  تفتح  "انتظار"  تكد  ومل 

الذاهبة اإليه.. 

ويف حمل الأيقونات يف املدينة فقد بداأت بع�ض الأيقونات بالتوقف عن الت�سال 

بالآن�سة "لنك" وعائلتها ب�سبب الرتدد يف الو�سول اإىل املكان املطلوب.. 

"اإعدادات" فقد كانت هناك حركة غري عادية ملراجعة  ال�سيد  اأما يف ور�سة 

بدورها  وقيامها  �سحتها  مدى  من  للتاأكد  بالربامج  املتعلقة  التفا�سيل  كامل 

اإىل حقيقة وبات اجلميع مو�سع م�ساءلة  كما يجب.. فالإ�ساعة بداأت تتحول 

يف مدينة نتو.. 

باتت  الأكادميية  اإىل  الطلبة  و�سول  ومع  النتية  العلوم  اأكادميية  اإىل  وبالعودة 

وقد  م�سكلة  هناك  "بروتوكول"..  ال�سيد  ذهن  يف  و�سوحا  اأكرث  ال�سورة 

www بالذهاب  اكت�سفها �سري�ض واأبلغ عنكب الذي بدوره اأبلغ دوت و 

فورا لإح�سار الربوفي�سور نتو من الأكادميية وات�سل بالربوفي�سور ليبلغه بو�سول 

احلوامة.. الأمر الذي جعل الربوفي�سور ي�سرع اإىل الأكادميية وي�ستقل احلوامة 

على الفور تاركا "بروتوكول" يف حرية من اأمره دون اأن يعلم ماذا يجري اإل 

بعد و�سول الطلبة واإبلغه مبا يدور من اأحاديث يف املدينة وب�سكل مبعرث مما 

لكم..  عر�سناه  الذي  املنطقي  بال�سكل  ذهنه  يف  الأحداث  ترتيب  يعيد  جعله 

ولكن بقي هناك �سيء واحد مل ي�ستطع اأحد من الطلبة اأن يجيب عليه.. 

قال  مدينتنا؟!!"..  يف  اجلميع  ا�ستنفرت  التي  امل�سكلة  تلك  هي  "ما 
انفعال  ب�سبب  لي�ض  يجيبوا..  ومل  �سمتوا  الذين  الطلبة  "بروتوكول" �سائل 

بروتوكول.. بل لأنهم فعل مل يكونوا يعرفون ما هي امل�سكلة بال�سبط!!!.. 

فوق  بجولة  قام  اأن  بعد  و�سل  قد  نتو  الربوفي�سور  كان  املحركات  ور�سة  ويف 

عنكب  ا�ستقبله  و�سوله  وفور  امل�سكلة..  يف  وباحثا  م�ستطلعا  بالكامل  املدينة 

لهثا وهو ي�سري اإىل حمركات البحث.. 

كلها   ..AltaVista وهنا   ..Yahoo وذاك   ..Google هذا  اأ.. 

حمركات بحث.. اأ.. وكلها تعمل ول تق�سر.. و.. 

تابع  عنكب  ولكن  قليل..  يهداأ  اأن  عنكب  اإىل  م�سريا  يده  الربوفي�سور  ورفع 
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فتحرَّ  اآدميا  لي�س  البحث  حمرك 

البحث  عبارات  تختار  واأنت  الدقة 

عن  تبحث  ال  املثال  �صبيل  على 

اأ�صياء غري مرتابطة لتعطي معنى 

معينا فلن يخمنها حمرك البحث!

كلمه ومل ينتبه اإىل اإ�سارة الربوفي�سور مما ا�سطر �سري�ض اإىل اأن يقف بني عنكب 

الذي  عنكب  يراها  حتى  الربوفي�سور  يد  على  عد�سته  م�سلطا  والربوفي�سور 

يف  للكلم  عنكب  عاد  حتى  بالكلم  الربوفي�سور  هم  اأن  وما  فجاأة..  �سمت 

نف�ض اللحظة.. 

قال  اأحدا!!!"..  توؤذي  ل  اإنها  املحركات؟!!..  هذه  على  حملة  �سنوا  "ملاذا 
عنكب بانفعال.. 

�سحك الربوفي�سور نتو وبداأ بال�سرح قائل باأنه اأخذ www ودوت يف جولة 

فوق اأرجاء املدينة كلها وكان يظن اأن هناك م�سكلة تقنية يف تو�سيل املطلوب 

عرب ال�سبكة.. ولكن ده�ض عندما اكت�سف اأن امل�سكلة التي وكالعادة مل يوفق 

عنكب يف نقله لها.. اكت�سف اأنها ل تتعلق باأداء املحركات بقدر ما تتعلق مبا 

ميكن اأن تو�سل اإليه تلك املحركات من مواقع.. وا�ستغرب فعل تلك احلملة 

التي �سنها بع�ض م�ستخدمي املواقع التي تخدمها تلك املحركات بالذات، حيث 

ذكر اأكرث من مت�سفح لل�سبكة وم�ستخدم خلدمات حمركات البحث اأن تلك 

املحركات بالذات باتت خطرية جدا لأنها تو�سل امل�ستخدمني اإىل مواقع �سيئة 

تقودك  ال�سيارة  البحث مثل  نتو الأمر فمحرك  الربوفي�سور  جدا.. وا�ستغرب 

اإىل حيث ت�ساء ما دام املقود يف يدك.. وبالتايل امل�سكلة لي�ست يف املحركات اإمنا 

فيمن يقودها اإىل اأمكنة ل يجب اأن تزار.. خ�سو�سا واأن ال�سبكة حتوي ما ل 

يح�سى من املواقع املمتعة واملفيدة.. واخليارات اأكرث من اأن حت�سى.. فلم ل 

ي�ستخدم املت�سفحون تلك املحركات لي�ستفيدوا من ال�سبكة وخدماتها 

ولي�ض العك�ض؟!!..  

وهنا ابت�سم عنكب قائل.. 

اأقوله"..  اأن  اأود  كنت  ما  "هذا 
�سري�ض  احتج  اآخر"..  اأمر  عن  احلديث  تريد  "كنت 

بدوره.. 

م�ستخدمي  اإن  قلت  �سباحا  بي  ات�سلت  عندما  "نعم.. 
قال  ا�ستخدامها"..  كيفية  يعرفون  ل  املحركات 

دوت بدوره.. 

اأن ملح  ما  املرة �سمت  بالرد ولكنه هذه  هم عنكب 

اأخرى  مرة  للكلم  عاد  الذي  الربوفي�سور  ابت�سامة 

وهي  الأمر  هذا  يف  فعل  م�سكلة  هناك  اأن  اإىل  م�سريا 

البحث  حمركات  اأن  من  ي�ستكي  والكل  دائمة.. 

نف�ض  يف  هو  احلل  ولكن  يجب..  كما  تخدمهم  ل 

الكلم ال�سابق.. املحرك مثل ال�سيارة اأينما تقوده 

اأي�سا..  بك  مي�سي  تقوده  وكيفما  بك..  مي�سي 

مت�سي  لن  وبالتايل  القيادة  اأ�سول  جتيد  ل  وقد 

حمركات  ويف  مكان..  اأي  اإىل  ال�سيارة  بك 

البحث عليك اأن تذكر كلمات مفتاحية حمددة 

لتو�سلك اإىل املكان الذي تريد.. 

درو�سه  ليتابع  اأكادمييته  اإىل  نتو  الربوفي�سور  وعاد 

�سباحا..  حدث  الذي  الطارئ  التوقف  بعد  املعتادة 

وكان مو�سوع املحا�سرة "حمركات البحث يف خدمتك 

دائما.. �سريطة اأن تعرف اإىل اأين وكيف تقودها".. 
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بريدا  اإن�صائك  عند  جيًدا  تذكر 

هويتك  عن  تف�صح  اأال  اإلكرتونيا 

بالكامل  ا�صمك  مثل  احلقيقية 

و�صوؤاال  قوية  مرور  كلمة  واخرت 

حتتفظ  وال  اأحد  يعرفه  ال  �صريا 

بهذه املعلومات على جهازك .

نور : لقد و�سلتني اليوم ر�سالة عن طريق امليل اخلا�ض بي تخربين بالنتيجة وقد 

جنحت .

وليد : حقا ؟ مبارك لك النجاح ولكن ما هو امليل هذا؟ اأهو �ساعي الربيد اجلديد 

عندكم ؟!

نور : هههههههه

ل يا وليد امليل هو الربيد الإلكرتوين على ال�سبكة العنكبوتية الإنرتنت .

وليد : وهل ميكن لأي �سخ�ض اأن ميتلك امليل اخلا�ض به ؟ 

نور : نعم يا وليد وميكن اأي�سا اأن يكون امليل اخلا�ض بك يعرب عن ا�سمك اأنت .

وليد : اأظنك يا نور خبري بامليل اأميكنك اأن حتدثني اأكرث عنه ؟

انت�سارا  الإنرتنت  تقدمها  التي  اخلدمات  اأكرث  من  الإليكرتوين  الربيد   : نور 

وهي تفيد امل�ستخدم يف التوا�سل مع الآخرين �سواء يف العمل اأو مع الأ�سدقاء 

الربيد  لك  يتيح  كما  العامل  وحول  خمتلفة  اأماكن  يف  والأقارب  الأهل  مع  اأو 

تطلب  التي  واخلدمات  املفيدة  املواقع  من  الكثري  يف  الت�سجيل  الإليكرتوين 

الربيد الإليكرتوين يف الت�سجيل للتحقق من ال�سخ�ض الذي يريد الت�سجيل معها 

وت�سهيل التوا�سل معه اأي�سا.

ومن اأ�سهر املواقع التي تتيح لك خدمة الربيد الإليكرتوين املجاين:

YAHOO.COM
GMAIL.COM

HOTMAIL.COM
فباختيارك ال�سبكة التي تريد عمل بريد جماين عليها �سوف تتاح لك العديد من 

عمل  املثال  �سبيل  على  جمانا،  تتاح  والتي  ال�سبكة  هذه  عرب  الأخرى  اخلدمات 

فقط  واحد  بح�ساب  جميعها  ياهو  �سبكة  دخول  لك  يتيح  ياهو  على  جماين  بريد 

والدرد�سة  الألعاب   Yahoo Games مثل  الإليكرتوين  بريدك  وهو 

و   Gmail يف  احلال  كذلك  املختلفة.  املجموعات  و   Chatting
Hotmail

�سعيد : ولكن هل ميكن اأن يكون امليل اخلا�ض بي ل يحمل ا�سمي ؟

نور : يف الغالب يا �سعيد ل تطلب هذه املواقع الكثري من املعلومات عن �سخ�سيتك 

املواقع  هذه  يف  الت�سجيل  عند  عنك  احلقيقية  املعلومات  لو�سع  م�سطرا  ول�ست 

فقط اخرت ا�سما ل يعرب عن هويتك احلقيقية ويكون ذا معنى بالن�سبة لك حتى ل 

تن�ساه مثل love2draw "اأحب الر�سم" اإلخ.

الأ�سبق هو ال�سم الذي �سوف يبداأ به الربيد الإليكرتوين ثم يتبع مبقدم خدمة 

HYPERLINK "mailto:Nor_ كالتايل   الإليكرتوين  الربيد 

forever@gmail.com" Nor_forever@gmail.

@ علمة  يحوي  اأن  لبد  الإليكرتوين  الربيد  عنوان  اأن  لحظ   com
امل�ستخدمني  جذب  على  الإليكرتوين  الربيد  خدمات  مقدمو  ويت�سابق 

الر�سائل  منع  الإليكرتوين مثل  الربيد  التي يقدمونها كاإ�سافة خلدمة  باخلدمات 

الفريو�سات  من  املرفقات  خلو  من  والتحقق   Spam Filter املزعجة 

هذه  تعر�سها  التي  امل�ساحات  عن  ناهيك  هذا   Attachment Scan
كما  الإليكرتونية.  ور�سائلك  ملفاتك  لتخزين  الإليكرتوين  للربيد  ال�سركات 

حيث  اأي�سا  مكان  اأي  يف  الآخرين  مع  التوا�سل  الإليكرتوين  الربيد  لك  يتيح 

ميكنك فتح هذا احل�ساب من اأي مكان به ات�سال اإنرتنت وي�سمى هذا النوع 

طريق  عن  اإليه  الو�سول  ميكنك  الذي  الربيد  اأي   Webmail الربيد  من 

�سفحات الإنرتنت.

�سعيد : �ساأذهب اإىل البيت لأن�سئ بريدا خا�سا يل �سلم يا نوووووووووور .
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با�صتخدامك خلط التليفون 

لتو�صيلك باالإنرتنت بوا�صطة 

كارت الفاك�س ال ميكنك اإجراء 

املكاملات الهاتفية عرب هذا 

اخلط امل�صتخدم.

ولتعرفوا املزيد تابعونا وزوروا 

موقع

SALEEM NET

الت�سال بالإنرتنت بوا�سطة كارت 

الفاك�س

عليه  يطلق  كما  الفاك�س  كارت  اأو  مودمي  الفاك�س  جهاز 

الكثريون Fax Modem هو اأحد الأجهزة امل�ستخدمة 

للم�ستخدم  ي�سمح  اجلهاز  فهذا  بالإنرتنت  الت�سال  يف 

با�ستخدام خط التليفون العادي لالت�سال بالإنرتنت دون 

احلاجة لأية ا�سرتاكات اأو اإ�سافات اأو تغيريات يف اخلط 

 Internetفقط عن طريق الت�سال برقم مزود اخلدمة اأو

Service Provider اأو ISP اخت�سارا.
ولالت�سال عرب هذه الطريقة فقط حتتاج اإىل كارت الفاك�س 

مودمي ومعظم الأجهزة احلديثة وبخا�سة الـ laptop بها 

كارت فاك�س لالت�سال بالإنرتنت عندما ل تتوفر اخلدمات 

هو  حتتاجه  ما  فكل  وغريها.   ADSL مثل  احلديثة 

تركيب برنامج كارت الفاك�س Driver واحل�سول على 

 New Internet رقم من مزود اخلدمة ثم تقوم بعمل

Connection اأو ات�سال جديد وتبداأ يف الت�سال.
التي  امل�سكالت  ببع�س  اأحيانا  امل�ستخدم  ي�سطدم  وقد 

تواجهه عند الت�سال بهذه الطريقة و�سوف نتناول اأ�سهرها 

كالتايل:

الفاك�س  طريق  عن  بالإنرتنت  بالت�سال  اأقوم  عندما 

يخربين الكمبيوتر بهذه الر�سالة:

There’s no Dial tone, Please Try Again
اأي  يجد  مل  الفاك�س  كارت  اأن  معناها  الر�سالة  هذه 

تكون  قد  امل�سكلة  اأن  فهذا معناه  لالت�سال  تليفون  خط 

كالتايل:

•تاأكــــد من تو�ســـيل كابل التليـفون بكــارت الفـــاك�س  	
جيدا .

•تاأكد من اإمكانية الت�سال العادي عرب التليفون قبل  	
ا�ستخدام الإنرتنت .

•تاأكد من عدم وجود اأجهزة هاتف اأخرى مت�سلة بهذا  	
اخلط اأثناء ا�ستخدامك لالإنرتنت .

مع ا�صتخدامك االت�صال الال�صلكي 

باالإنرتنت

Wireless Connection
ال تن�َس تزويد �صبكتك بكلمة ال�صر 

ملنع غري املرغوب فيهم من الدخول 

اإليها

ولتعرفوا املزيد تابعونا وزوروا 

موقع

SALEEM NET

 ADSL الت�سال عرب خطوط

وبع�س امل�شكالت

يف  وا�ستخداما  �سيوعا  الأكرث  الت�سال  هو   ADSL الـ 

املنطقة العربية لل�رشكات ال�سغرية وم�ستخدمي املنازل 

وهو اأحد تقنيات DSL اأو الت�سال الرقمي عرب خطوط 

 Digital Subscriber Line الهاتف وهو اخت�سار 

 DSL عادة   الت�سال  هذا  على  يطلقون  الكثري  اأن  اإل 

ولكنهم يف الأ�سل خمتلفان.

DSL والـ ADSL الفرق بني الـ

الـ ADSL هو الأكرث �سيوعا فبدون الدخول يف تعقيدات 

تقنية هو ي�سمح لك ب�رشعة حتميل Download اأ�رشع 

.Upload من �رشعة رفع امللفات

اأما الـ DSL فهو امل�سطلح الأ�سا�سي الذي ي�سمل جميع 

اأنواع DSL ويطلق عليها اأي�سا xDSL حيث ت�سري الـ 

x اإىل التقنيات اخلا�سة بخط الت�سال على �سبيل املثال 
ADSL واأي�سا SDSL وهو النوع الذي ي�سمح ب�رشعة 
 download / ال�رشعة  بنف�س  للملفات  ورفع  حتميل 

upload
وي�ستخدم الـ ADSL خطوط الهاتف النحا�سية العادية 

لدى  معنية  اأجهزة  تركيب  عرب  الرقمية  الإ�سارات  لنقل 

الإ�سارات  على  للعمل  اخلط  لتحويل  الت�سالت  �رشكات 

ي�سمى  امل�ستخدم  لدى  جهاز  تركيب  يتم  كما  الرقمية 

للم�ستخدم   ADSL الـ  وي�سمح   ADSL Modem
ي�سمح  الذي  الوقت  نف�س  يف  الهاتفية  املكاملات  عمل 

ي�سمى  جهاز  تركيب  طريق  عن  بالإنرتنت  بالت�سال  له 

Splitter ليف�سل الهاتف عن خدمة الإنرتنت.
والـ ADSL عادة تكون م�سكالته ب�سيطة ومتعلقة غالبا 

 ADSL Modem الـ  بجهاز  اأو  اخلدمة  اإما مبزودي 

تركيب  يتطلب  ل  الت�سالت  من  النوع  هذا  اإن  حيث 

يتطلب  فقط  امل�ستخدم  جهاز  على  خا�سة  برجميات 

 ADSL Modem اإىل  LAN تو�سيل اجلهاز بكابل

 ADSL Modem الـ  كان  اإذا  �سلكيا  ل  تو�سيله  اأو 

اأي   Wireless Connection الـ  يدعم خا�سية 

الت�سال الال�سلكي ويف هذه احلالة يتطلب عمل كلمة 

مرور ملنع الدخالء غري املرغوب بهم من الدخول اإىل 

�سبكتك وا�ستغالل خدمة الإنرتنت لديك والدخول اأي�سا 

اإىل ملفاتك واأجهزتك.
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با�صتخدامك خلط التليفون 

لتو�صيلك باالإنرتنت بوا�صطة 

كارت الفاك�س ال ميكنك اإجراء 

املكاملات الهاتفية عرب هذا 

اخلط امل�صتخدم.

ولتعرفوا املزيد تابعونا وزوروا 

موقع

SALEEM NET

الت�سال بالإنرتنت بوا�سطة كارت 

الفاك�س

عليه  يطلق  كما  الفاك�س  كارت  اأو  مودمي  الفاك�س  جهاز 

الكثريون Fax Modem هو اأحد الأجهزة امل�ستخدمة 

للم�ستخدم  ي�سمح  اجلهاز  فهذا  بالإنرتنت  الت�سال  يف 

با�ستخدام خط التليفون العادي لالت�سال بالإنرتنت دون 

احلاجة لأية ا�سرتاكات اأو اإ�سافات اأو تغيريات يف اخلط 

 Internetفقط عن طريق الت�سال برقم مزود اخلدمة اأو

Service Provider اأو ISP اخت�سارا.
ولالت�سال عرب هذه الطريقة فقط حتتاج اإىل كارت الفاك�س 

مودمي ومعظم الأجهزة احلديثة وبخا�سة الـ laptop بها 

كارت فاك�س لالت�سال بالإنرتنت عندما ل تتوفر اخلدمات 

هو  حتتاجه  ما  فكل  وغريها.   ADSL مثل  احلديثة 

تركيب برنامج كارت الفاك�س Driver واحل�سول على 

 New Internet رقم من مزود اخلدمة ثم تقوم بعمل

Connection اأو ات�سال جديد وتبداأ يف الت�سال.
التي  امل�سكالت  ببع�س  اأحيانا  امل�ستخدم  ي�سطدم  وقد 

تواجهه عند الت�سال بهذه الطريقة و�سوف نتناول اأ�سهرها 

كالتايل:

الفاك�س  طريق  عن  بالإنرتنت  بالت�سال  اأقوم  عندما 

يخربين الكمبيوتر بهذه الر�سالة:

There’s no Dial tone, Please Try Again
اأي  يجد  مل  الفاك�س  كارت  اأن  معناها  الر�سالة  هذه 

تكون  قد  امل�سكلة  اأن  فهذا معناه  لالت�سال  تليفون  خط 

كالتايل:

•تاأكــــد من تو�ســـيل كابل التليـفون بكــارت الفـــاك�س  	
جيدا .

•تاأكد من اإمكانية الت�سال العادي عرب التليفون قبل  	
ا�ستخدام الإنرتنت .

•تاأكد من عدم وجود اأجهزة هاتف اأخرى مت�سلة بهذا  	
اخلط اأثناء ا�ستخدامك لالإنرتنت .

مع ا�صتخدامك االت�صال الال�صلكي 

باالإنرتنت

Wireless Connection
ال تن�َس تزويد �صبكتك بكلمة ال�صر 

ملنع غري املرغوب فيهم من الدخول 

اإليها

ولتعرفوا املزيد تابعونا وزوروا 

موقع

SALEEM NET

 ADSL الت�سال عرب خطوط

وبع�س امل�شكالت

يف  وا�ستخداما  �سيوعا  الأكرث  الت�سال  هو   ADSL الـ 

املنطقة العربية لل�رشكات ال�سغرية وم�ستخدمي املنازل 

وهو اأحد تقنيات DSL اأو الت�سال الرقمي عرب خطوط 

 Digital Subscriber Line الهاتف وهو اخت�سار 

 DSL عادة   الت�سال  هذا  على  يطلقون  الكثري  اأن  اإل 

ولكنهم يف الأ�سل خمتلفان.

DSL والـ ADSL الفرق بني الـ

الـ ADSL هو الأكرث �سيوعا فبدون الدخول يف تعقيدات 

تقنية هو ي�سمح لك ب�رشعة حتميل Download اأ�رشع 

.Upload من �رشعة رفع امللفات

اأما الـ DSL فهو امل�سطلح الأ�سا�سي الذي ي�سمل جميع 

اأنواع DSL ويطلق عليها اأي�سا xDSL حيث ت�سري الـ 

x اإىل التقنيات اخلا�سة بخط الت�سال على �سبيل املثال 
ADSL واأي�سا SDSL وهو النوع الذي ي�سمح ب�رشعة 
 download / ال�رشعة  بنف�س  للملفات  ورفع  حتميل 

upload
وي�ستخدم الـ ADSL خطوط الهاتف النحا�سية العادية 

لدى  معنية  اأجهزة  تركيب  عرب  الرقمية  الإ�سارات  لنقل 

الإ�سارات  على  للعمل  اخلط  لتحويل  الت�سالت  �رشكات 

ي�سمى  امل�ستخدم  لدى  جهاز  تركيب  يتم  كما  الرقمية 

للم�ستخدم   ADSL الـ  وي�سمح   ADSL Modem
ي�سمح  الذي  الوقت  نف�س  يف  الهاتفية  املكاملات  عمل 

ي�سمى  جهاز  تركيب  طريق  عن  بالإنرتنت  بالت�سال  له 

Splitter ليف�سل الهاتف عن خدمة الإنرتنت.
والـ ADSL عادة تكون م�سكالته ب�سيطة ومتعلقة غالبا 

 ADSL Modem الـ  بجهاز  اأو  اخلدمة  اإما مبزودي 

تركيب  يتطلب  ل  الت�سالت  من  النوع  هذا  اإن  حيث 

يتطلب  فقط  امل�ستخدم  جهاز  على  خا�سة  برجميات 

 ADSL Modem اإىل  LAN تو�سيل اجلهاز بكابل

 ADSL Modem الـ  كان  اإذا  �سلكيا  ل  تو�سيله  اأو 

اأي   Wireless Connection الـ  يدعم خا�سية 

الت�سال الال�سلكي ويف هذه احلالة يتطلب عمل كلمة 

مرور ملنع الدخالء غري املرغوب بهم من الدخول اإىل 

�سبكتك وا�ستغالل خدمة الإنرتنت لديك والدخول اأي�سا 

اإىل ملفاتك واأجهزتك.



الر�صائل  بع�س  لك  ظهرت  اإذا 

تهملها  ال  الكمبيوتر  داخل  من 

واقراأها جيًدا وميكنك اال�صتعانة 

الفني  الدعم  مواقع  ببع�س 

الناطقة بالعربية

وزوروا  تابعونا  املزيد  ولتعرفوا 

موقع

SALEEM NET

�لبحث  لطريقة  نعر�ض  �صوف  ملجلتنا  �لأول  �لعدد  من خالل 

بحث  �أو حمرك  �لبحث  موقع  با�صتخد�م  �لإنرتنت  على 

Google لأنه �لأكرث �صهرة و�نت�صاًر�.
لكي نقوم بالبحث لبد يف البداية اأن ن�سل اإىل موقع البحث )حمرك البحث( عن طريق كتابة عنوانه 

 HYPERLINK "http://www.google.com" الإنرتنت   مت�سفح  يف 

.www.google.com
�سوف تظهر لنا �سفحة حمرك البحث ويوجد بها �سندوق البحث الذي ميكننا كتابة ما نريد فيه ثم 

ننقر زر "البحث" و�سوف يبداأ حمرك البحث يف جلب النتائج املختلفة من الإنرتنت والتي تتوافق 

مع ما كتبته يف �سندوق البحث.

بع�ض �ملعلومات �لهامة عند �لبحث:

•كل كلمة نكتبها يف البحث تغري يف نتائج البحث. 	
•البحث ل يختلف اأبدا يف كلمات باحلروف الكبرية اأو ال�سغرية يف اللغة الإجنليزية. 	

•دائما اجعل البحث ب�سيطا ومبا�سًرا فاكتب ال�سم املبا�سر ملا تبحث عنه. 	
•حمرك البحث لي�ض اآدميا فتحَرّ الدقة واأنت تختار عبارات البحث فمحرك البحث لن يخمن  	

ما تق�سده.

•ميكنك ا�ستخدام علمات القتبا�ض يف حالة تاأكدك من كلمات البحث واأنك ل تريد غريها  	
مثل "حالة الطق�ض يف ال�سعودية"

كيف تقر�أ نتائج �لبحث؟

•عنوان �سفحة املوقع التي ظهرت بالبحث . 	
•و�سف ال�سفحة التي تظهر يف البحث . 	

. • 	WWW عنوان املوقع على الإنرتنت

• ميكن ا�ستخدامه عند عدم املقدرة على الو�سول اإىل الن�سخة الأ�سلية من  	Cached هذا اجلزء

املوقع وت�سمى اأي�سا الن�سخة املخبئة .

Saleem Net للمزيد من �ملعلومات عن حمركات �لبحث يرجى زيارة موقع"
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خالد  اأن  وال�سبب  ودية..  علقة  واخللية  خالد  بني  يوما  العلقة  تكن  مل 

وخلل درا�سته يف خمتلف املراحل من البتدائية اإىل الثانوية، وقبل الو�سول 

اإىل  يدعو  الأمر  اأن  ومع  اأبدا..  الطبيعية  العلوم  مادة  له  ترق  مل  اجلامعة  اإىل 

اخلجل.. اإذ من غري امل�ستحب اأن تتعامل مع موادك الدرا�سية بطريقة احلب 

اأنه  وال�سبب  املو�سوع،  هذا  من  م�سافة  على  بقي  خالد  اأن  اإل  والكراهية، 

فعليا مل يكن يرغب بالتورط يف علم بقي بالن�سبة له غري جذاب على الإطلق، 

مكتفيا مبا تعطيه له مواده املدر�سية من معلومات لل�ستخدام وقت المتحان 

فقط ل غري.. 

اخت�سا�سيا  حقل  اختار  اجلامعية  الدرا�سة  اإىل  خالد  و�سل  اأن  بعد  وفعل 

من  و�سواه  واخلليا  الطبيعية  بالعلوم  املتعلق  املو�سوع  عن  البعد  كل  بعيدا 

املو�سوعات التي مل تكن تروق له، وبقي حمافظا على موقفه منها اإىل النهاية.. 

ولكن اأية نهاية؟!!.. لنعد اإىل البداية اأول.. 

وهو  اجلامعية..  درا�سته  مو�سوع  لتكون  املعلومات  هند�سة  اختار  خالد 

علوم  من  بها  يتعلق  ما  وكل  والربجميات  الكمبيوتر  يحب  فعل 

العلوم،  من  و�سواها  والفيزياء  كالريا�سيات  اأ�سا�سية، 

التي ظن لوهلة اأنها بعيدة عن احلقل الذي مل يحبه 

يوما.. 

متميز،  معلومات  كمهند�ض  التخرج  بعد 

التقنيات  لأبحاث  مركز  يف  تعيينه  مت 

له  بالن�سبة  هذا  وكان  املتطورة.. 

متيز كبري جدا.. وفعل هناأه  ولعائلته 

وكان  الإجناز..  هذا  على  اجلميع 

اأباه، وبالرغم من معاناته من مر�ض 

�سعادة  النا�ض  اأكرث  ال�سكري، 

عدته  الذي  ولده  اأجنزه  مبا  ومرحا 

العائلة كلها مفخرة لها... 

اأنه  معتقدا  بعمله  خالد  والتحق 

اجتاز كل المتحانات والعقبات التي ميكن اأن ي�سادفها، واأنه بات مطالبا 

بالإجناز فقط.. ومبا اأنه يف مركز للأبحاث وجد اأ�سل من اأجل ت�سهيل مهمة 

الباحثني، فقد بات الإجناز بالن�سبة له قريبا اأكرث من اأي يوم م�سى.. ولكن 

مركز  يف  الأول  يومه  ويف  خالد  بانتظار  جدا  كبرية  مفاجاأة  هناك  كانت 

الأبحاث!!.. 

»ح�سن يا خالد.. اأعرف جيدا اأنك مل حتبني يوما..« قالت اخللية التي ظهرت 

على �سا�سة الكمبيوتر خلالد اجلال�ض حائرا اأمامها.. واأردفت »ولكن هل يل 

اأن اأعرف ملاذا؟!!.. فهذا �سوؤال وددت طيلة �سنوات درا�ستك يف املدر�سة 

اأن اأ�ساألك اإياه..«.

اأجاب خالد »لأين مل اأفهم يوما فيَم ميكن اأن ن�ستفيد من درا�ستك!!«.. 

التقدم  كل  اأن  »اأتنكر  وا�سح..  با�ستنكار  خلالد  اخللية  قالت  »ماذا؟!!.« 

تفيد  التي  الطب والأدوية وغريها من املجالت  الذي حدث يف جمالت 

احذر.. هناك بع�س الفريو�صات 

التي تتطور بانتقالها من 

�صخ�س الآخر

البد اأن نحافظ على االآخرين من 

االأمرا�س املعدية الأنها قد تعود 

اإلينا ب�صكل اأ�صر�س

36



النا�ض، كان اأول ب�سبب التطور يف درا�ستي!!!«..

ل�سبب  منزعج  الآن  ولكني  هذا..  اأدرك  »ح�سنا.. 

اآخر«.. 

»ل يا خالد.. اأنت منزعج من نف�ض ال�سبب.. �سنوات 

واأ�سبحت  اجلامعة  من  وتخرجت  م�ست  طويلة 

مهند�سا لمعا الكل يعول عليه.. ومازلت كما اأنت 

مل تتغري.. عنيد ومتم�سك براأيك اإىل النهاية حتى ولو 

كان خطاأ.« قالت اخللية بعتب وا�سح خلالد.. 

»ل اأعلم للآن مل ظهرِت يل على �سا�سة الكمبيوتر دون 

اأن اأطلبك!!« اأجاب خالد متاأففا.. 

»لأنك من الآن ف�ساعدا، �ستحتاجني كثريا يا خالد«.. 

اليوم  ويف  فخالد  قالت..  فيما  حمقة  خلية  الآن�سة  كانت  وبالفعل 

لواحد  التابع  املعلوماتية  ق�سم  اإدارة  توىل  البحوث  مركز  يف  لعمله  الأول 

من اأهم م�ساريع املركز.. وهو م�سروع التقنية احليوية والهند�سة الوراثية.. 

اأين  باأمر تكليفه.. فمن  بالذعر عندما �سمع  الأمر الذي جعل خالد ي�ساب 

له اأن يقوم بكل املطلوب منه يف م�سروع يعلم اأنه يتطلب منه حبا ملو�سوع 

اأ�سباب  باكت�ساف  وكذلك  للأدوية  بتطوير  يتعلق  عمله  ومو�سوع  عمله.. 

اإىل  لي�سل  وميتد  لها..  ناجحة  علجات  واإيجاد  الإن�سان  عند  الأمرا�ض 

الزراعة ليطور اإنتاج النباتات وحمايتها من الآفات والأمرا�ض.. بل وي�سل 

النفايات وا�ستخدامها.. وحتى الوقود  اإعادة تدوير  البيئة ومن �سمنها  اإىل 

بعلوم  اإملاما  يتطلب  امل�ستق من منتجات زراعية.. كل هذا  احليوي اجلديد 

الطبيعة والبيولوجيا، وهو الأمر الذي مل يحبه يوما.. 

»ا�سمع«.. قالت اخللية خلالد »اأنت ، وب�سفتك مهند�ض معلومات، م�سوؤول 

عن تنظيم كامل اأر�سيف البحث الذي يقوم به الفريق العامل هنا.. ومطالب 

بالحتفاظ باملعلومات والأبحاث ونتائجها بطريقة منظمة ت�ساعد الباحثني 

با�ستخل�ض معلومات قيمة وب�سرعة كبرية عن نتائج عملهم اأو نتائج اأعمال 

وحتى  عملهم..  تطوير  يف  ت�ساعدهم  بحيث  الأبحاث،  مراكز  من  غريهم 

ت�سميم حمركات بحث خا�سة لهم متكنهم من اإظهار النتائج بطريقة تخت�سر 

عليهم الوقت وتعطيهم خل�سات ينتظرونها.. اأنت يا خالد باخت�سار �سديد 

الع�سب احليوي لكامل العمل الذي يقومون به وهم بحاجتك دائما«.. 

»اأعلم هذا«.. قال خالد وهو يتنهد باأ�سف.. »ول اأريد اأن اأخذلهم اأبدا« 

اأردف خالد بياأ�ض..

»وهذا ما لن يح�سل.. لأين �ساأ�ساعدك«.. قالت اخللية مبرح.. 

قال  »كيف؟!!!.«.  م�سدق..  غري  ال�سا�سة  على  اخللية  جهة  خالد  التفت 

خالد.. 

علقته  يعيد  اأن  خالد  على  التفكري..  من  الكثري  اإىل  بحاجة  الأمر  يكن  ومل 

در�ض  يعيد  اأن  وعليه  والنبات..  واحليوان  الإن�سان  علوم  الطبيعة،  بعلوم 

الكثري من التفا�سيل التي كان قد ن�سيها اأو ابتعد عنها، ليتمكن لي�ض فقط من 

فهم جمال عمله اجلديد، بل واأي�سا تقدمي اقرتاحات لفريق الباحثني بحيث 

يجعل اإمكانية و�سولهم اإىل النتائج التي يريدون الو�سول اإليها اأ�سهل واأكرث 

الب�سر..  حياة  على  احليوية  التقنية  فائدة  يدرك  اأن  عليه  اأن  والأهم  فائدة.. 

اأف�سل..  حياتهم  �ستجعل  التي  الأبحاث  تلك  نتائج  عن  لهم  غنى  ل  وهم 

�سحتهم اأف�سل.. طعامهم اأف�سل.. وبيئتهم اأف�سل.. كل هذا يتطلب اإعادة 

ترتيب الأمور والو�سول اإىل النتائج التي يريد الو�سول اإليها بدوره وب�سرعة 

عليه  يعتمد  الذي  الباحثني  لفريق  معيقا  يكون  ول  الوقت  ليخت�سر  كبرية 

خالد  بيد  لتاأخذ  تربعت  التي  خلية  الآن�سة  دور  كان  وهنا  كليا..  اعتمادا 

وتعرفه بعاملها من جديد، ولكنها بدورها مل تفوت فر�سة تذكري خالد باأن من 

اأ�سباب مر�ض ال�سكري وم�ساعفاته وطرق  التقنية احليوية البحث يف  مهام 

خطواته  يخطو  وهو  واندفاعه  خالد  حما�ض  من  زاد  الذي  الأمر  علجه.. 

الأوىل يف عامله اجلديد.. 

قال تعاىل )علم االإن�صان ما مل 

يعلم(

خلقنا اهلل ووهبنا املعرفة وزرع 

فينا حب العلم واملعرفة لن�صل 

اإىل دواء كل داء .
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عندما طلبت منا مدر�ستنا اأن نح�سر مو�سوعا عن البيئة، احرتت كثريا فيما 

نح�سر  اأن  منا  يطلب  اأن  العادة  وكانت  علّي..  جديد  فاملو�سوع  اأفعل.. 

اأ�سرتنا.. عن حميطنا.. عن مدر�ستنا.. ولكن  اأ�سياء نعرفها.. عن  موا�سيع عن 

البيئة، كانت املرة الأوىل التي يطلب منا هذا املو�سوع.. وكان من املمكن 

اأن اأعتذر واأختار مو�سوعا اآخر.. وكدت اأن اأعتذر، لول تلك النظرة التي 

طالعتني بها املدر�سة والتي اأعرفها جيدا.. »اأنا اأعول عليك اأنت بالذات يا 

ليلى..«. هكذا كانت تقول يل نظرة مدر�ستي.. ومل اأكن بحاجة اإىل نظرات 

طالبتها  كنت  قبل..  املرات  ع�سرات  قالته  ما  تقول  اأن  تريد  اأنها  لأعرف 

الأثرية.. وكان من عادتها اأن ت�ست�سهد مبا اأقوم به من عمل يف املدر�سة واأمام 

اجلميع، طالبات ومدر�سات على حد �سواء.. وكان الأمر بقدر ما ي�سعدين، 

بقدر ما ي�سعني اأمام حتد علَيّ اأن اأثبت فيه جدارتي وب�سكل دائم.. وهذا 

البيئة.. كان حتديا  املتابعة يف مو�سوع  اأعتذر عن  اأن كدت  ما ح�سل حلظة 

جديدا.. وكان علي اأن اأثبت جدارتي مرة اأخرى.. 

تتجه  اأن  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  والعادة  خمي�سا..  اليوم  كان 

نهاية  عطلة  يعترب  كان  الذي  جدي،  منزل  اإىل  كلها  العائلة 

الأ�سبوع، منا�سبة للعائلة كلها.. فاجلميع بحاجة اإىل الراحة 

ويف نف�ض الوقت بحاجة اإىل اأن يكونوا اأقرب اإىل بع�سهم 

جدي  يقول  كان  هكذا  العمل..  من  طويل  اأ�سبوع  بعد 

�ساحكا وهو يغمز بعينه باجتاه اأحفاده الأ�سغر �سنا.. وفعل 

كنا ن�ستغرب منه الأمر.. فاأنا، و�سرت موؤخرا اأعد من الكبار 

بعد اأن و�سلت اإىل املرحلة الثانوية، مل اأكن اأفهم اأي نوع من 

اأنواع العمل ميكن لل�سغار اأن يقوموا به، �سوى اللعب والت�سبب بامل�ساكل، 

فاأخي را�سد مثل، وهو يف  اأ�سبحوا كبارا، مثلي..  الذين  وبالذات لأولئك 

الرابعة من عمره ومل يدخل املدر�سة بعد، ل هم له طيلة الأ�سبوع اإل البحث 

يف حقيبتي املدر�سية بعد عودتي من املدر�سة، ع�ساه يعرث على لوح ال�سوكولته 

القيام بهذا كل  اأمي ومنعي من  اأ�سهر، لول تدخل  الذي عودته عليه طيلة 

يوم ب�سبب اأن الإفراط يف تناول ال�سوكولته �سي�سبب م�ساكل لرا�سد، تلك 

ال�سوكولته  اإح�سار  عن  توقفت  اأن  بعد  وبينه  بيني  �سارت  التي  امل�ساكل 

له.. وكان اأن تدخل جدي بدوره طالبا مني اأن اأح�سر ال�سوكولته لرا�سد، 

حقيبتي  اأن  النتيجة  وكانت  مثل..  والثالث  يومني  كل  باعتدال..  ولكن 

املدر�سية �سارت حقا م�ستباحا لرا�سد طيلة اأيام الأ�سبوع!!!.. 

ومل يكن ليخطر ببايل قط اأن تكون ا�ستباحة را�سد حلقيبتي هو مدخل جدي 

لتعريفي بتكنولوجيا البيئة!!!.. خ�سو�سا واأن را�سد كان فعل قد نال ح�سته 

منزل  اإىل  املدر�سة  من  مبا�سرة  و�سويل  بعد  ال�سوكولته  من  اخلمي�ض  ليوم 

جدي.. حيث كعادته �سحب حقيبتي وعرث على لوح ال�سوكولته خا�سته.. 

اأمي..  منه  طلبت  كما  يده  لغ�سل  وذهب  الأر�ض  على  غلفه  واألقى  اأكله 

يغلق  اأن  منه  جدي  فطلب  يديه..  غ�سل  اأن  بعد  مفتوحا  املاء  �سنبور  وترك 

اإيل  والتفت  املهَملت..  �سلة  يف  ال�سوكولته  لوح  غلف  ويلقي  ال�سنبور 

را�سد  فعله  ما  علقة  ما  بال�سبط  اأفهم  ومل  كالدائرة«..  متاما  »الأمر  قائل 

بالدائرة بتكنولوجيا البيئة، التي �سدف واأن ذكرتها اأمام جدي واأنا اأ�ساأل 

عن عمي عمر، وهو مهند�ض اإن�سائي، كان حتدث يوما عن موؤمتر للبيئة ح�سره 

وتذكرته وقلت اإن عمي عمر �سي�ساعدين يف الأمر.. و�ساألت عنه وقيل يل 

ال�صو�صاء

تلوث �صمعي لك ولالآخرين

كن مراعيا ل�صعور االآخرين حتى 

ياأتي الوقت الذي يراعي فيه 

االآخرون �صعورك
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اإنه �سيتاأخر يف احل�سور لن�سغاله يف م�سروع جديد.. وكان اأن تطوع جدي 

لي�سرح يل الأمر.. ولكن كالعادة، وبطريقته التي جتذبك وتثري عندك اأ�سئلة 

اأكرث من الإجابات التي كنت تبحث عنها.. 

وهذا  اإيجابا..  اأو  �سلبا  عليك  ينعك�ض  حياتك  من  يوم  اأي  يف  تفعلينه  »ما 

ح�سب العمل الذي تقومني به«.. قال جدي وهو يحاول اأن ي�سرح يل كيف 

يفهم مو�سوع البيئة.. وتابع »لو كان لديك ر�سيد يف البنك وقمت ب�سرفه 

ب�سرعة كبرية وبدون ح�ساب، ومل تفكري اأن هناك طرقا لل�ستثمار وتنمية 

هذا احل�ساب، ف�ستكون النتيجة اأنك �ستفل�سني وب�سرعة قيا�سية.. وعلقتنا 

مع الطبيعة املحيطة بنا هي متاما كر�سيد تركه اخلالق عز وجل لنا لن�ستفيد منه 

ول نهدره.. وهنا ن�سبح مطالبني بتنمية هذا الر�سيد ل ب�سرفه فقط، لأننا 

�سنكون بحاجة اإليه ما دمنا نعي�ض على هذا الكوكب«.. 

وتابع جدي �سارحا يل اأن املوارد الطبيعية يف كوكب الأر�ض حمدودة باملقارنة 

مع حاجات الب�سر.. واأن حاجات الب�سر تتطور وب�سرعة كبرية، وهذا التطور 

مثل  كالنفايات  حياتنا..  على  اآثارها  يف  التفكري  من  لبد  نتائج  اإىل  اأدى 

ومبختلف اأنواعها، فهناك مياه لل�سرف ال�سحي، وهناك نفايات ناجمة عن 

ال�سناعات املختلفة التي ل ميكن اأن ن�ستغني عنها يف حياتنا، وهناك نفايات 

القابل  الوقود  ا�ستخدام  عن  ناجم  تلوث  اأي�سا  وهناك  وزراعية..  طبية 

خمتلفة  اأنواع  وهناك  اإ�سعاعي..  تلوث  وهناك  التلوث.. للحرتاق..  من 

ميكن  ل  ملوارد  ا�ستخدام  نتيجة  الأ�سياء  هذه  وكل 

للنفاد  قابلة  اأي�سا  ولكنها  بدونها،  نعي�ض  اأن  لنا 

وكذلك هناك اأ�سرار موؤكدة ناجمة عن الإفراط 

من  وجدت  البيئة  تكنولوجيا  ا�ستخدامها..  يف 

اأجل اإيجاد حلول لكل هذه امل�ساكل.. ومبداأها 

الأ�سا�سي يعتمد على التطور الثابت حلياة الب�سر 

الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام  يف  تفريط  بدون 

الناجمة  النتائج  لكل  حلول  باإيجاد  وكذلك 

اأن  اأي  املوارد..  هذه  لكل  ا�ستخدامنا  عن 

الأمر يف جممله دائرة.. »�ستبدئني من نقطة 

وتتابعني طريقك لتعودي اإىل نف�ض النقطة.. 

اخلالق  اإياه  اأعطانا  ما  على  نحافظ  كيف 

متوازن  ب�سكل  ون�ستخدمه  وجل..  عز 

ا�ستخدامه،  اآثار  ونعالج  اإفراط،  بدون 

وننميه«.. قال جدي اأخريا وهو يراقب �ساحكا را�سد الذي عاد مرة اأخرى 

اإىل احلمام لغ�سل يديه بعد اأن ق�سى بع�ض الوقت يلعب يف احلديقة.. ولكن 

وما اأن ملح جدي يراقبه حتى اأغلق ال�سنبور بحذر وغادر.. 

وقد اأعطاين حديث جدي بداية للمو�سوع الذي عملت عليه يف اليوم التايل 

بعد اأن بحثت على ال�سبكة م�ستخدمة كلمات مفتاحية.. هدر، واأنا اأتذكر 

لوح  غلف  اأتذكر  واأنا  تلوث،  مفتوحا..  ن�سيه  الذي  املاء  و�سنبور  را�سد 

ال�سوكولته الذي كان يجب اأن يو�سع يف �سلة املهملت.. تر�سيد ا�ستخدام 

املوارد التي لدينا، واأنا اأتذكر عمي عمر الذي عاد يف نهاية حديث جدي 

وعقب وهو ميرر يل لوح �سوكولته بال�سر عن را�سد لأعطيه اإياه يف يوم تال، 

فقد قال يل �ساحكا »هذه م�ساعدة لك ولي�ض لرا�سد.. عليك اأول اأن تعريف 

ال�سرر  �سببت  واإل  حاجته،  قدر  وتعطيه  ال�سوكولته  من  را�سد  يحتاجه  ما 

لرا�سد ونفد م�سروفك دون اأن تدري«..

باملرتبة الأوىل  اأن فاز مو�سوعي  اأنه وبعد  التي بقيت هي  امل�سكلة الوحيدة 

ون�سرته املدر�سة يف املوقع اخلا�ض باملدر�سة على ال�سبكة.. اأ�سر اجلميع على 

اأن اأح�سر را�سد معي عند توزيع اجلوائز لينال بدوره جائزة خا�سة به ب�سفته 

لفت بقراءته له..  بطل مو�سوعي.. وكانت اجلائزة كتابا م�سورا عن البيئة كحُ

اأخرى غري  جد القراءة بعد.. واأ�سبحت لدي مهمة يومية  لأنه بب�ساطة مل يحُ

اإح�سار ال�سوكولته له...

ا  ال تن�َس اأنك ت�صتن�صق اأي�صً

الهواء امللوث باالأدخنة .
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اأرجوك اأنا اأرغب يف 

دفع فاتورة الهاتف.

ميكنك احل�سول 

على رقم والنتظار مع 

هوؤلء. 

تقنية االإلكرتونيات واالت�صاالت 

توفر الوقت والطاقة ولكن البد 

اأال نْفِرط يف االعتماد عليها

فادي .. �ساب جمتهد يع�سق القراءة 

والطالع واملعرفة .. ولكنه ل يرغب 

يف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة .. 

ولذلك يرغب دائما يف ق�ساء احتياجاته 

الروتينية بنف�سه.

ماذا؟!!! كل هوؤلء؟؟

احلمد لله انتهيت من 

معركة دفع الفاتورة 

بخري.

هههه .. ما هذا 

يا فادي هل كنت 

يف معركة؟

كنت اأدفع 

فاتورة الهاتف.
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من التقنيات امل�صاعدة 

لالإلكرتونيات واالت�صاالت

االت�صاالت الال�صلكية و�صبكات 

احل�صا�صات الال�صلكية 

اأمن املعلومات 

الليزر 

ح�صا�صات وحمركات املنظومات 

االإلكرتوميكانكية املجهرية 

املتقدمة 

التقنيات امل�صاعدة

اأخربتك كثريا اأنك ميكن اأن ت�ستغل 

التكنولوجيا لت�سهيل هذه الأمور .. 

ميكن اأن تدفعها عرب الإنرتنت.

ل اأنا اأريد اأن 

اأقوم بكل �سيء 

بنف�سي.

اأريد اأن اأ�سحبك 

ملقر �سركتنا 

اجلديدة.

هيا بنا.

 تعمل 
َ

فيم

�سركتكم يا 

فايز؟

متخ�س�سة يف 

الت�سالت واأمن 

املعلومات.

هاهاهاا .. اأمن 

املعلومات!! هل تقومون 

بعمل خزائن حلفظ 

املعلومات؟

ما هذا؟!!

اإنها بوابة تعمل 

بجهاز مزود بالليزر

فهي تقوم بعملية 

التفتي�ص لكل من 

يعرب خاللها تلقائيا.
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اأمن املعلومات

مهمته حماية معلوماتك 

من ال�صطو عليها.

وا�سح اأن عامل 

التكنولوجيا عامل كبري 

ومعقد.

اإذن جاء موعد ذهابي 

لكي اأقوم بت�سديد بع�ص 

امل�ستحقات البنكية.
ميكنك اأن ت�سددها 

عرب الإنرتنت.

لن اأمل من هذا الزحام 

و�ساأحقق هديف

اأمل اأقل لك .. ميكنك اأن 

تفعل ذلك عرب الإنرتنت 

اأنا املخطئ ولبد اأن اأ�ستخدم وتريح نف�سك من هذا العناء.

التكنولوجيا احلديثة لرتيحني من هذه 

املعارك.

وهذا هو ق�سم اأمن املعلومات .. والذي 

يهتم بعمل الربامج املتخ�س�سة يف 

حماية املعلومات عرب الإنرتنت وعرب كل 

ا. ال�سبكات الداخلية اأي�سً

ا. ومفيد اأي�سً
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اأمن املعلومات

مهمته حماية معلوماتك 

من ال�صطو عليها.

وا�سح اأن عامل 

التكنولوجيا عامل كبري 

ومعقد.

اإذن جاء موعد ذهابي 

لكي اأقوم بت�سديد بع�ص 

امل�ستحقات البنكية.
ميكنك اأن ت�سددها 

عرب الإنرتنت.

لن اأمل من هذا الزحام 

و�ساأحقق هديف

اأمل اأقل لك .. ميكنك اأن 

تفعل ذلك عرب الإنرتنت 

اأنا املخطئ ولبد اأن اأ�ستخدم وتريح نف�سك من هذا العناء.

التكنولوجيا احلديثة لرتيحني من هذه 

املعارك.

وهذا هو ق�سم اأمن املعلومات .. والذي 

يهتم بعمل الربامج املتخ�س�سة يف 

حماية املعلومات عرب الإنرتنت وعرب كل 

ا. ال�سبكات الداخلية اأي�سً

ا. ومفيد اأي�سً



يف �سباح اأحد اأيام مدينة نتو وحينما كان نتو نف�سه مازال ي�ستمتع 

بوجبة اإفطار �سهية حدثت م�سكلة بالنادي الجتماعي!!

وهل هناك مواقع 

وهمية للت�سوق على 

ال�سبكة؟!!!..

حتى ه�سام وهو الوحيد الذي 

ميكن اأن يتحدث معي.. هو 

الآن يف مع�سكره ال�سيفي..

وكيف �ست�سمعني 

اأو ت�سمعك ما دامت ل ت�سعر 

اأهال اأم ه�سام..هي و�سواها بقيمتنا ؟!!..

ولكن كيف مل 

تعلم اأم ه�سام 

بهذا؟!!..

طبعا.. هناك مواقع تعر�ص 

اإغراءات ل ت�سدق للزبائن.. والبع�ص يتورط 

ب�سبب اإهماله وير�سلون اأرقام ح�ساباتهم 

ال�سخ�سية ومعلوماتهم للموقع دون جمع 

معلومات عن املوقع وعن تاريخه وعن 

�سمعته..

لأنها منذ بداأت بالت�سوق الإلكرتوين 

عرب ال�سبكة مل تعد تعرف كيف تتوقف.. اإنها 

ت�سرتي كل ما يخطر ببالها ومن اأي موقع ت�سوق 

على ال�سبكة دون التاأكد من اأنه موقع حقيقي.. 

ومل تعد تراجع ح�سابها..

اأ.. اأخ�سى اأن اأواجه نف�ص 

امل�سري وطارق الآخر مع ه�سام 

يف نف�ص املع�سكر.. ماذا 

�ساأفعل..

واإن ا�ستخدمتك يف اأحد املولت 

دون مراجعة احل�ساب ف�سيقوم البائع 

بتقطيعك باملق�ص.. اإنهم يفعلون 

هذا مع البطاقات التي بدون ر�سيد 

خ�سية اأن تكون م�سروقة..

والنتيجة اأنه مت اإفراغ 

الر�سيد دون علمها..

لي�ص اأمامنا حل اإل اأن 

ننبه اأم ه�سام اإىل 

م�سكلتها..

لقد نفد ر�سيدي واأم 

ه�سام ال�سبب..

 Identity الهوية"  "�صرقة 
طريق  عن  اإما  هي   Theft
اأو  اخلا�صة  البيانات  �صرقة 

اخلا�صة  االئتمان  بطاقة  �صرقة 

وبياناتك  اأموالك  على  فحافظ 

من ال�صرقة .

من الآن �سنغلق 

اأي �سبكات تعارف
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اأنا ل اأعاين من م�سكلة يف 

الر�سيد.. فاأبو طارق يتاأكد 

من ر�سيد اأم طارق ب�سكل 

دوري..

 الختفاء.. فمنذ 
ّ

علي

معرفتي باأمر الر�سيد واأنا 

خمتفية عن ناظريها..

من ح�سن حظي اأنهم تركوا 

نافذة غرفة املكتب مفتوحة.. 

واإل ما ا�ستطعت النفاذ بجلدي..

كنت يف زيارة لأم �سعيد.. 

حدثتني عن موقع جديد للت�سوق 

الإلكرتوين.. يقدمون ح�سومات 

ل ت�سدق..

منذ بداأت ظاهرة البطاقات 

الئتمانية بالنت�سار واأنا اأود اأن 

اأتذوق واحدة..

ل عليك.. �سن�ستخدم 

بطاقتي..

مل اأعرث على بطاقتي 

الئتمانية ولن اأمتكن 

من الت�سوق عرب املوقع..

اإن كان الأمر كذلك.. 

فدعينا جنربه..

ولكن..

ولكن..

..!!!!

اأين بطاقتي.. 

اأتركها عادة على 

الطاولة!!..

 اأ.. اإ.. اإنها تعدو اأ�سرع 

من فاأر.. هه..

هربت من املق�ص لأقع 

بني اأنياب فرهود.. 

لااااا..

القط فرهود.. 

لي�ص مرة اأخرى..

ا�صتخدام  تعليمات  جيدا  اقراأ 

والقوانني  واالتفاقيات  املوقع 

وتاأكد   Policies به  اخلا�صة 

معلوماتك  ت�صارك  ال  اأنك  من 

مع االآخرين .
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تعايل وا�سمعي.. بطاقة 

اأم �سعيد اختفت اأي�سا.. واأم 

ع�سام.. واأم...
م�ستحيل اأن تكون قد 

اختفت.. اأتركها هنا 

عادة..

فرهود.. عليك التوقف عن 

مالحقة بطاقات الئتمان..

اأاأاأاأاأاأاأي ي ي ي.. 

علقت!!!..

خالل هذا يف املنزل..

ما.. ماذا؟!!!..

قط اآخر!!!..

فرهود  مغامرة  كانت  احلي..  من  اآخر  مكان  ويف 

الق�سرية يف طريقها اإىل النتهاء..

مل يكن الأب يجيد احلديث اإىل فرهود وحده..

واأم يو�سف واأم خالد.. وجميع املت�سوقني 

الإلكرتونيني يف احلي اختفت بطاقاتهم فجاأة !!

..!!!!

اأب يتحدث اإىل قطط 

وبطاقات ائتمانية.. اأي 

نوع من الآباء هذا؟!!..

اأين بطاقتي؟!!..

وفجاأة..

اأعتقد اأنه حان 

املوعد لعودتكم 

اإىل منازلكم..

بطاقتي 

اختفت!!..

هل راأيتم 

بطاقتي؟!!..

اأاأاأي ي.. اإنه مثل ابنه 

طارق يتحدث اإيل!!!..

احلماية  عالمة  وجود  من  تاأكد 

 SSL مثل  بالتاجر  اخلا�س  للموقع 

االأ�صفر  القفل  وعالمة   HTTPS و 

الذي يظهر يف مت�صفح االإنرتنت .

على  التعليم  بوابة  "راجع   

موقعنا"
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هل كانتا معك 

طيلة هذا الوقت؟!!..

تف�سال بطاقتيكما..

ويف املنزل..

الت�سوق الإلكرتوين خدمة مهمة 

تقدمها ال�سبكة الدولية التي هي نعمة 

ولكن �سوء ا�ستخدامها اإن كان بطريقة 

خاطئة وبدون تدقيق وتاأكد من احل�سابات 

ومن املواقع التي نتعامل معها �سيتحول 

اإىل نقمة..

ول تن�سوا اأن الهاكرز ي�سعون 

ل�ستغالل اأية ثغرة يف ال�سبكة الدولية ول�ستغالل 

م�ستخدميها للح�سول علىمعلوماتهم ال�سخ�سية 

واأرقام بطاقاتهم ل�سحب ح�ساباتهم.. احلذر 

والتدقيق واملراجعة الدائمة جتعلنا جميعا يف 

ماأمن منهم..

وماذا تريدانني اأن اأقول.. 

اأم ه�سام انتهى ر�سيدها دون اأن 

تنتبه.. واأنت بدورك �سيح�سل معك 

نف�ص ال�سيء ب�سبب الت�سوق الإلكرتوين 

يف مواقع غري م�سمونة وغري 

معروفة..

اأنا �سديق لبني طارق ول�سديقه 

ه�سام اأي�سا.. واأعرف اأنكما 

تتحدثان اإليهما لأنهما يقدران 

قيمتكما..

ل.. هما اللتان اأتتا اإيل 

باأقدامهما ت�سكوان ت�سرفاتكما.. 

ها.. ها..

زوجك ل يكف عن 

املزاح اأبدا..

معك حق.. يجب اأن 

نتعامل بحذر من الآن 

ف�ساعدا..

هاكرز؟!!.. ُترى طعمهم 

اأطيب من طعم البطاقات 

الئتمانية؟!!..

راجع دوما ح�صابك البنكي وح�صاب 

بطاقة االئتمان ب�صكل دوري وعند 

معاملة  ظهور  اأو  تغري  اأي  حدوث 

بالبنك  باالت�صال  عليك  غريبة 

اخلا�س بك فورا .
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الت�صوق  ملواقع  ا�صتخدامك  مع 

ا�صتخدم  االإنرتنت  عرب  االإلكرتونية 

كلمات مرور قوية عند عمل ح�صاب 

لك على هذه املواقع بحيث ي�صعب 

املرور  كلمات  وغرّي  تخمينها.. 

اخلا�صة بك ب�صكل دوري.

مرحبا.. هذه حري�صة.. 

�لت�صوق  عن  �ليوم  حديثنا 

�لإلكرتوين.. وهو �لظاهرة �لتي 

�نت�رست  منذ  �لعامل  تغزو  بد�أت 

لالت�صالت..  �لدولية  �ل�صبكة 

عرب  يتم  �لإلكرتوين  و�لت�صوق 

لالت�صالت  �لدولية  �ل�صبكة 

�لدخول  عرب  وذلك  )�لإنرتنت( 

�إلكرتونية  ت�صوق  متاجر  �إىل 

عرب  �إل  توجد  ل 

�ل�صبكة.. 

 وهذ� حري�ض.. وكالنا بطاقة 

�لبنكية.   حل�صاباتكم  �ئتمانية 

هل تعلمون ما هي فو�ئد �لت�صوق 

�لإلكرتوين.. للبائع و�لزبون؟!!.. 

�آه.. 

�حل�صول على 

كل ما يريده �ملت�صوق دون �أن يربح مكانه.. �صهولة 

�لو�صول �إىل م�صدر �ل�صلعة بدون تكاليف �إ�صافية 

للم�صتهلك.. �صهولة و�صول �لبائع �إىل �أو�صع مدى 

دول ممكن  كل  ويف  �لأ�صو�ق  من 

�لعامل.. خدمات جديدة ل 

ميكن �أن تتو�فر �إل عرب 

�لت�صوق �لإلكرتوين.. 

�حلر�ض  كان  �لزمان  قدمي  منذ 

و�لتدقيق هو �لأ�صا�ض يف �لعالقة 

رقم  وهذ�  و�لبائع..  �لزبون  بني 

جتارية  معاملة  ي�صجل  طيني 

�مل�صمارية يف بالد ما بني  باللغة 

�لنهرين �أي �لعر�ق �لآن.. �ملعاملة 

متت قبل �مليالد مبئات �ل�صنني.. 

وهذ� �ملبد�أ ل يجب �أن 

يتغري حتى ولو هجرنا 

�لأرقام �لطينية �إىل 

�صا�صات �لبالزما.. 
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امل�صتخدم   اتفاقية  وجود  من  تاأكد 

الذي  االإليكرتوين  الت�صوق  موقع  يف 

وتاأكد  جيدا  واقراأها  ت�صتخدمه 

املوقع  هذا  م�صاركة  عدم  من 

ملعلوماتك ال�صخ�صية مع االآخرين .

لأننا �إن مل نتاأكد من 

ح�صاباتنا خالل تعاملنا مع 

�ملتاجر �لإلكرتونية فلن ن�صلم 

من �لهاكرز.. هه.. 

ل تغرنكم �مل�صاهد �لرب�قة.. 

فقد تكون و�جهة ملتاجر �إلكرتونية 

وهمية كل غايتها �حل�صول على 

معلوماتكم �ل�صخ�صية لل�صحب من 

�أر�صدتكم عربنا.. نحن بطاقاتكم 

�لئتمانية.. 

لذلك يجب �لقيام 

مبجموعة من 

�لإجر�ء�ت �لحتياطية 

�لهامة جد�.. 

تعامل مع متاجر �إليكرتونية

 معروفة وموثوقة.. وقم بجمع 

�ملعلومات عن �ملتجر �لذي تريد �لتعامل 

معه و�بحث يف �لإنرتنت عن تاريخه 

�لتجاري و�صمعته.. 

تاأكد من وجود عالمة �حلماية 

 SSL للموقع �خلا�ض بالتاجر مثل

و HTTPS وعالمة �لقفل �لأ�صفر 
�لذي يظهر يف مت�صفح �لإنرتنت..

ر�جع دوما ح�صابك �لبنكي 

وح�صاب بطاقة �لئتمان ب�صكل 

دوري وعند وجود معامالت 

غريبة �أبلغ �لبنك على �لفور.. 

�قر�أ جيد� تعليمات ��صتخد�م �ملوقع و�لتفاقيات و�لقو�نني 

�خلا�صة به Policies وتاأكد من �أنه ل ي�صارك معلوماتك 

مع �لآخرين..
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دائما تعامل مع متاجر 

اإليكرتونية موثوقة ومعرتف 

بها وقم بجمع املعلومات عن 

املتجر الذي تريد التعامل معه 

اأوال وابحث يف االإنرتنت عن تاريخه 

التجاري و�صمعته .

بيئة  )�لإنرتنت(  �لدولية  �ل�صبكة  تكون  �أن  �ملق�صود  يكن  مل 

للعنف و�لتفلت.. ولكن جو�نب منها ل تخلو من هذ� �ل�صلوك.. 

وهذ� �أمر ميكنني �حلديث عنه بثقة كوين خمت�ض يف جمال 

برجميات �حلا�صوب. لذلك كان من عادتي �أن �أكون يف غاية 

�حلر�ض خ�صو�صا عندما يتعامل �أطفايل مع �ل�صبكة. وكان من 

�ملنطقي �أن �أكون حري�صا �أي�صا يف �لأمور �لتي تتعلق بي ب�صكل 

�ل�صخ�صية  باحل�صابات  �ملتعلقة  هي  �لأمور  تلك  �أهم  �صخ�صي. 

�لبنوك عرب  �ل�صبكة.. فالتعامل مع  �لبنوك عرب  و�لتعامل مع 

�ل�صبكة �لدولية �أمر مفيد جد� ويوفر �لكثري من �لوقت و�جلهد. 

و�حللول للم�صاكل يف �لتعامل �إن ظهرت، كانت وما تز�ل يف 

تعني  و�ملثابرة  �ملثابرة.  تتطلب  �أي�صا  ولكنها  �لب�صاطة  غاية 

مر�جعة �حل�صابات �ل�صخ�صية ب�صكل دوري وتدقيقها ويف حال 

�لذي  �لأمر  فور�.  بنكي  �أر�جع  كنت  معامالت غريبة  ظهور 

جعلني يف ماأمن �إىل �أن ح�صل ما ح�صل. 

�لظاهر �أن ح�صابي وطريقة حمايته ��صتفزت و�حد� من "�لهاكرز" 

ملحاولة �خرت�ق ح�صابي ب�صتى �ل�صبل ظانا �أنني و�صعت برناجما 

معقد� حلماية �حل�صاب ومل يخطر بباله �أنني �أقوم بالإجر�ء�ت 

�لأكرث ب�صاطة �ملعروفة للجميع وهي �ملر�جعة و�لتدقيق وب�صكل 

دوري. ولأنه مل يفلح يف �خرت�ق ح�صابي �أبد�، �أ�صبحت هاج�صا 

ومبحاولته  �أنه  �إىل  ينتبه  مل  كله  هذ�  وخالل  له..  بالن�صبة 

�أنا  �مل�صتمرة و�ملتتالية بات �أكرث عر�صة لالنك�صاف ومن قبلي 

�إليه  �لو�صول  من  �أمتكن  جعلتني  حماولته  فكرثة  بالذ�ت. 

ي�صتخدمها،  �لتي  �ملتعددة  �لربيدية  �حل�صابات  من  و�حد  عرب 

م�صتخدما بدوري نف�ض �أ�صلوبه ومنتحال ��صما م�صتعار�. 

�إىل  خاللها  من  �لنفاذ  من  متكنت  �لتي  �لثغرة  كان  �لغرور 

"�صاحبنا". وكان يكفي �أن �أر�صل ر�صالة مدعيا �أنني رجل �أعمال 
هذ�  �ل�صديق  و�أن  م�صرتك  �صديق  من  عنو�نه  على  ح�صلت 

جعلتني  لدرجة  �لربجميات  يف  عبقريته  و�صف  يف  �أطنب 

لي�صتفيد كالنا من �ل�صبكة  �أفكر باأن �أمول له م�رسوعا "خا�صا" 

�لعنكبوتية، م�صتخدما لغة فيها �لكثري من �لتلميح �إىل �أعمال 

غري م�رسوعة. ومل يخطر بباله حتى �أن ي�صاأل عن ��صم �ل�صديق 

�لتي جاءتني بعد ب�صع دقائق �صائلة  �لرد  �مل�صرتك يف ر�صالة 

�أعطه �لرقم ورددت  عن رقم هاتفي ليت�صل بي.. طبعا مل 

طالبا رقمه هو لأت�صل به بدوري.. ول �أعتقد �أنكم �صت�صدقون 

باأنه رد مر�صال رقم موبايله.. وهذ� ما ح�صل!!.. تتمة �حلكاية 

و�أعطيتهم  �لفور  على  �ملخت�صة  �جلهات  �أبلغت  معروفة.. 

�لرقم. وبدورهم مل يق�رسو� و��صتطاعو� معرفة هوية �ملتطفل 

بالذ�ت حا�صلني على  وعنو�نه و�ألقو� �لقب�ض عليه يف "وكره" 

ع�رس�ت �لأدلة �لتي تدينه يف حماولت �لتطفل �لتي قام بها 

�صو�ء �صدي �أو �صد غريي. 

ما �أده�صني فعال و�أنا �أر�جع ملف �لق�صية هو �أن بع�ض عمليات 

�لخرت�ق �لتي قام بها هذ� �ملتطفل حققت بع�ض �لنجاح. وعند 

در��صة هذه �حلالت بالذ�ت تبني يل �أن �ل�صبب كان و�حد� فيها 

�أ�صحابها ول يتاأكدون من حركة  كلها.. ح�صابات ل ير�جعها 

�لأمو�ل فيها ول ير�جعون بنوكهم ب�صاأن �أية معامالت 

غريبة.. ومو�قع وهمية للت�صوق �لإلكرتوين دخلها 

�لبع�ض ظانا �أنه �صيك�صب من ح�صم "خيايل"، دون 

ومعرتف  موثوقة  �ملو�قع  تلك  �أن  من  �لتاأكد 

يف  �ملوقع  عن  �ملعلومات  جمع  ودون  بها، 

�لإنرتنت وعن تاريخه �لتجاري و�صمعته، 

�لت�صال  معلومات  عن  �لبحث  ودون 

قبل  منها  و�لتاأكد  �ملوقع  هذ�  باأ�صحاب 

�أية  حلدوث  حت�صبا  �ملتجر  مع  �لتعامل 

م�صكالت م�صتقبلية. فكانت �لنتيجة �أن 

لذلك  بالكامل..  �أفرغ  �ل�صخ�صي  ح�صابه 

�أقول حاذرو� يف كل ما يتعلق بال�صبكة 

فال  نعمة  �إنها  لالت�صالت..  �لدولية 

حتولوها وباإهمالكم بالذ�ت �إىل نقمة. 
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حال ....

اأ�سبح الإنرتنت مبرور الوقت �سديق اأحمد الوحيد 

فلم يعد قادرا على مفارقته ليال اأو نهارا

اأدركت الأم اأن هناك اأمرا ما ي�سيطر على اأحمد بقوة فلي�ص 

هو نف�ص ال�سخ�ص الذي كان.. فقْد فقَد حما�سته للخروج 

واأ�سبحت نتائجه الدرا�سية يف انهيار .

حتى عندما ذهبوا للم�سيف مل يرتك 

غرفته بالفندق وكان اأول �سوؤال �ساأله 

لعامل ال�ستقبال هل يوجد نت ؟

وكان لبد لها اأن تت�سرف ولكن 

كيف؟ هل توقف الإنرتنت ؟

 ماما ت�ساأل متى 

�ستذهب للجامعة؟

ل اأحد يدري بال�سبط 

كم مر من الوقت وهو 

على هذه احلالة

كيف تعرف اأنك مدمن اإنرتنت؟

عندما تتجاوز ال�صاعات التي 

حددتها لنف�صك على االإنرتنت

تظل حتدث اأ�صدقاءك طول 

الوقت عن مواقع االإنرتنت وغرف 

املحادثة وغريها بال توقف

52



ولكن كيف ؟ واجلميع يف املنزل مبا فيهم هي 

 دون اأن يف�سدوا حياتهم 
ٍ

ي�ستخدمونه ولكن ب�سكل واع

وعالقتهم بالآخرين

وعند حلول امل�ساء حتول املنزل ملركز اأبحاث تدر�ص 

حالة اأحمد بينما اأحمد يف عامل اآخر بينهم 

رمبا يهتم اأحمد بالإنرتنت ب�سدة 

وهذا ل يعني اأنه مدمن بالفعل

اأخريا وجدت 

و�سفة الطعام

انتهيت من 

البحث

اأ�سعار الأ�سهم 

يف ارتفاع

الأمر اأخطر مما ت�سورت يا 

داليا وفقا لهذه الأوراق 

اأحمد مدمن اإنرتنت 

هل لديِك بحث 

يا اأمي؟ 

كيف تعرف اأنك مدمن اإنرتنت؟

ال تهتم بواجباتك املدر�صية 

وتعتذر با�صتمرار عن اأي واجبات 

اأ�صرية

ت�صتمر يف ا�صتهالك وقتك اأمام 

االإنرتنت رغم نتائجك الدرا�صية 

ال�صيئة وغ�صب اأهلك منك
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 لن اأذهب لأي 

مكان اأريد النت

يبدو اأن هناك بع�ص 

الإ�سالحات ولن يعود قبل 

�ساعات

لقد انقطع 

الإنرتنت اأين رقم 

ال�سركة امل�سئولة؟

�ساأذهب اإذن لأي 

اإنرتنت كافيه 

وكيف نتاأكد ؟؟

كما حتب يا اأحمد ولكن 

عليك اأن ترافقنا ل�سراء بع�ص 

املتطلبات الهامة

اأول : نغلق الراوتر 

قليال  ونرى ؟!

كيف تعرف اأنك مدمن اإنرتنت؟

تثور ب�صدة عندما ينقطع 

االإنرتنت الأي �صبب

ت�صتيقظ فجاأة وتفتح املا�صنجر 

لروؤية املوجودين اأو لروؤية 

اإمييالتك دون وجود �صبب وا�صح

اأال يكفيك نتائجك ال�صيئة 

تنام اأي�صا يف الف�صل؟
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وجميعنا �سوف نلتزم 

بها واإل اأ�سبحنا مدمني 

اإنرتنت

ماذا يحدث يل ؟ 

كيف ن�سيت موعد 

الختبار ؟

اأمامك جل�سات حمددة 

للعالج عليك اأن تتبعها 

لت�سفى متاما

هل تدري يا اأحمد كم مر عليك من 

وقت واأنت اأمام الإنرتنت؟

انظر يا اأحمد 

كيف اأهملت نف�سك وهذه الهالت ال�سوداء 

التي حول عينيك ؟!!

لقد اأ�سعت امتحانك 

اليوم دون اأن تدري لقد 

ات�سل بي اأ�ساتذتك

1- حتديد �ساعات 

ا�ستخدام الإنرتنت

2 -الذهاب 

اإىل النادي يف 

مواعيد حمددة

الإنرتنت فتحت لنا اأبواب العامل 

بكل ما فيه  �سهلت العلم والت�سالت 

والتجارة ولكن لكل �سيء وقت حمدد اإن 

اأفرطت فيه انقلب �سدك 

3 -عدم التهرب من 

الواجبات العائلية

4 -دفع غرامة 

اإذا تاأثرت الدرجات 

الدرا�سية مرة اأخرى 

كيف تعرف اأنك مدمن اإنرتنت؟

ت�صتمر يف ا�صتهالك وقتك اأمام 

االنرتنت رغم نتائجك الدرا�صية 

ال�صيئة وغ�صب اأهلك منك
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الشات  عبر  لي  قلتم  لقد 
أنكم أطفال وسنتبادل أحدث 

األلعاب لو قابلتكم !!

لنا  ذكرت  الذي  أنت  إنك 
وعنوانك  واسمك  هويتك 

هههههههه!!

اأو  ا�صمك  تذكر  اأال  عليك 

اأبدا  عنوانك  اأو  هويتك 

التعارف  �صبكات  على 

على االإنرتنت .  

مرحبا بكم يا �أ�صدقائي يف مقهى من نوع خا�ض 

ونتبادل  ونتعارف  نتقابل  �أن  فيه  ميكننا  جد� 

�لثقافات ونتعرف على عاد�ت �ل�صعوب و�أفكارها، 

مبو�قع  يعرف  حيث  �أ�صماء  عدة  �ملقهي  ولهذ� 

�لتعارف �أو �ل�صبكات �لجتماعية .
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ولكن صوركم كانت مختلفة 
على اإلنترنت؟ 

هل أنت معتاد أن تقابل 
أشخاصا عن طريق 

اإلنترنت ؟؟

عن  جمهوال  اأحدا  تقابل  ال 

على  التعارف  �صبكات  طريق 

ماذا  تدري  ال  فاأنت  االإنرتنت 

ميكن اأن تكون هويته .

بني  �مل�صافات  كانت  و�نت�صاره  �لإنرتنت  ظهور  قبل 

�ل�صعوب و��صحة رغم وجود بع�ض �ملجموعات �لربيدية 

�لتي �أتاحت �إىل حد ما �لتعارف بني �ل�صعوب �ملختلفة 

عن طريق �ملر��صلة ولكن كانت �ملر�صالت ت�صتغرق وقتا 

و�أي�صا مل تكن بال�صهولة �لتي وفرها لنا �لإنرتنت �لآن.

�أ�صهرها  ومن  بقوة  �نت�رست  �لتعارف  �صبكات  فاليوم 

�صبكات علمية وطبية  و�أي�صا يوجد  �لفي�ض بوك  طبعا 

تتيح  �لتي  �لدرد�صة  غرف  طبعا  نن�صى  ول  ...وغريها 

�لكتابة  �لإنرتنت عن طريق  مبا�رسة عرب  لنا �حلديث 

تبادل  �ل�صوتي وتتيح خدمات كثرية مثل  �أو �حلديث 

�ل�صور و�لفيديو و�مللفات .

ولكن هل تعرف يا �صديقي �أن منطقتنا �لعربية هي �أكرث 

�ملناطق يف �لعامل ��صتخد�ما لغرف �لدرد�صة 

�إيجابيات  من  �لجتماعية  �ل�صبكات  لهذه  مما  وبالرغم 

فعن  �أي�صا،  كثرية  �صنعت خماطر  قد  �أنها  �إل  كثرية 

طريقها ظهرت �جلر�ئم �لإلكرتونية مثل �رسقة �لهوية 

و�لت�صهري و�لتع�صبات وخطف �لأطفال.

فانتبه .............

ولكن ل تخف ف�رسطة مدينة نتو حتاول د�ئما حمايتك 

لكن عليك �أن ت�صاعدها باتباع د�صتورنا . �أكيد قر�أته يف 

�لبد�ية ولكن ميكنك مر�جعته �لآن لو �أردت . 

�ملقهى  �أو  �لتعارف  �صبكات  �لنهاية مرحبا بك يف  ويف 

�خلا�ض جد� �لذي �أتاح لك �أن تتبادل خرب�تك وثقافتك 

وميولك مع �لآخرين عرب �لعامل. 
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الفي�س  على  �صورك  و�صع  عند 

اإعدادات  و�صعت  اأنك  تاأكد  بوك 

ت�صريب  يتم  ال  حتى  اخل�صو�صية 

�صورك وا�صتخدامها ب�صكل �صيئ

ال تر�صاه .

 ل تت�رسع بالإجابة لأنه تقريبا 

ل �أحد يف �لعامل �لآن مل ي�صمع �أو 

يدخل ولو مرة و�حدة على هذ� 

�ملوقع . 

ولكن هل تعرف ما ق�صة

 �لفي�ض بوك؟

يف �لبد�ية مل يكن مارك وهو 

موؤ�ص�ض موقع �لفي�ض بوك مع 

�أحد �أ�صدقائه يتخيل ما �صوف 

يحدثه هذ� �ملوقع من �صهرة من 

خالل �صبكة �لإنرتنت فكل �لذي 

�أر�ده هو عمل موقع للتعارف بني 

طالب جامعة هارفارد ولكنه �نت�رس 

هل تعرف ما هو

الفي�س بوك ؟
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الفي�س  اأعمال لك على  عند و�صع 

ال  اأن حجمها �صغري كي  تاأكد  بوك 

يتم ا�صتغاللها من االآخرين . 

وب�رسعة كبرية بني طالب �جلامعات �لأخرى ثم �أ�صبح متاحا بعد ذلك لأي فرد يتخطى عمره  

13  عاما �أن يدخل �إليه

حتى و�صل عدد م�صتخدميه �إىل ما يقرب من 200مليون م�صرتك .وو�صلت �أرباح �لفي�ض بوك �إىل 

�أكرث من 1.5 بليون دولر حتى �أن هوؤلء �لطالب �لذين �صاركو� يف �صناعته تفرغو� متاما لإد�رته .

ولأنه موقع يتيح �ملناق�صات وتبادل �لأفكار و�لإجناز�ت �نت�رس بقوة يف �ملنطقة �لعربية حيث 

�أ�صبح منت�رس� ب�صكل كبري .

ورغم �أن �لربنامج يحتوي على �لكثري من �لإعد�د�ت للحفاظ على �خل�صو�صية �إل �أن �لكثري مل 

يعرها �أي �نتباه مما �أدى �إىل حدوث م�صكالت كبرية مثل �جلر�ئم �لإلكرتونية و�أي�صا �صياع وقت 

�لعاملني يف �ل�رسكات و�خرت�ق �ل�رسكات باأكملها.

مما ��صطر بع�ض �ل�رسكات لإغالق �ملوقع وبع�ض �لدول �أي�صا لبع�ض �لوقت . 

و�أ�صبح من �ل�صهل ت�صفح �ملوقع عرب �لهو�تف �لنقالة �حلديثة 

مثل iPhone وذلك �صهل �أي�صا من �زدياد خماطر ��صتخد�مه 

فربغم ما �أتاحه �لفي�ض بوك من تو��صل بني م�صتخدميه ون�رس للثقافات و�لأفكار 

�إل �أن لكل �صالح حدين كما يقال فعندما ندخل بو�بة �لفي�ض بوك علينا �أن نعرف متاما كيف 

نحمي خ�صو�صيتنا من �لعبث ومن �لخرت�ق .

ميكن لأي �صخ�ض عمل ح�صاب على موقع �لفي�ض بوك، ميكنك 

هذ� �حل�صاب من م�صاركة �صورك وملفات �لفيديو �خلا�صة بك مع 

ا ميكنك تكوين  �أ�صدقائك، كما يتيح لك �إر�صال و�أ�صتقبال ر�صائل و�أي�صً

جمموعات ملو�صوعات تريد �أن تناق�صها مع �لعديد من �لأع�صاء، 

للفي�ض بوك �لعديد من �ملميز�ت �لتي جتعلك تتعرف على �أ�صدقائك 

ا على  وتتو��صل معهم ب�صكل د�ئم وتعرف �أخبارهم ويتعرفو� هم �أي�صً

�أخبارك من خالل م�صاركة �أخبارك .. ويوفر �لفي�ض بوك �خل�صو�صية 

حيث ميكن �أن تغلق ح�صابك �أمام �ملتطفلني من غري �أ�صدقائك ولكن 

عليك �أن تفعل خا�صية �خل�صو�صية و�لتي نن�صح بها د�ئًما.

كانت موضوعة على  أعمالي الفنية ....!!
الفيس بوك للجميع
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من منا ل يحب الألعاب خا�صة اإذا كانت على الكمبيوتر 

فما بالك بنوع الألعاب التي ميكنك املناف�صة فيها مع عدد 

كبري من امل�صرتكني يف هذه اللعبة  عرب الإنرتنت 

نعم �صديقي فهي نوع من �لألعاب يعتمد على �صبكات 

�لكمبيوتر و�لإنرتنت �إل �أن �لألعاب د�ئما ��صتغلت 

�لتقنيات �ملتاحة يف �أو�نها لالت�صال عرب �لإنرتنت بد�ية 

باملودمي و�لت�صالت �لبد�ئية و�صول بوجود �لألعاب 

على مو�قع خم�ص�صة تبد�أ باألعاب ب�صيطة حتى �ألعاب 

عالية �جلودة يف �لر�صوم و�ل�صوت و�ملوؤثر�ت كما ميكن 

�أن يقوم �مل�صتخدم باللعب على �ملوقع بعد حتميل 

جزء ب�صيط من �للعبة وم�صاركة �لآخرين �للعب يف �أي 

مكان حول �لعامل. وهناك مو�قع تتيح جزئيات �أخرى 

من هذه �لتقنية كجزء من ن�صاطها حتى �أنها �أ�صبحت 

ت�صتخدم ملا هو �أبعد من �لرتفيه مثل ��صتخد�م �لألعاب 

يف �لتعليم و�ل�صبكات �لجتماعية وما �إىل ذلك. ومن 

�أ�صهر �لألعاب �لتي ميكن للم�صتخدمني �لتعامل معها 

 Flash Games على �لإنرتنت بكل �صهولة �ألعاب �لفال�ض

وهناك �ألعاب �أخرى تطلب ��صرت�كات �صهرية على 

خو�دم متخ�ص�صة تقدم خدمة �لألعاب عرب �لإنرتنت 

مثل World of Warcarft و�لبع�ض �لآخر يعتمد على 

�لربح من �لإعالنات �لتي تظهر للم�صتخدم �أثناء 

�للعب.

وتعترب �لـ Online Game تقنية �أكرث منها و�صيلة 

للرتفيه لعتمادها على تقنيات �ل�صبكات و�لإنرتنت. 

وهي تنت�رس يف �صورة �لألعاب �جلماعية �أكرث منها 

�ألعابا فردية.

وهناك �لكثري من �أنو�ع �لألعاب على �لإنرتنت 

مثل FPS �أو First Person Shooter و�لتي يكون 

فيها �لالعب �لرئي�صي مم�صكا �صالحا وتدور 

 DOOM جميع �لأحد�ث من حوله مثل لعبة

�ل�صهرية. وهناك �أي�صا �لألعاب �لإ�صرت�تيجية 

.Strategy Game
وهناك جتارب لالألعاب �لكمبيوترية �ملعتمدة 

على �لإنرتنت لغري �ملب�رسين مثل »�صيدز 

�أوف دوم« )Shades of Doom( لديفد 

غرينوود �لتي  يتعرف على جتربته مع 

�لـ Online Game وذلك عندما �كت�صف 
ديفيد غرينوود �أنه بد�أ يفقد ب�رسه مل 

يكن لي�صت�صلم، و�إمنا �جته لالإنرتنت حيث 

قام هو وغريه من هو�ة �ألعاب �لكومبيوتر 

�لفاقدين للب�رس ببناء عامل �فرت��صي كامل 

من نوع جديد »تبعني �ل�صوت �إىل �أ�صفل 

�ملمر، ل �أ�صتطيع روؤيته، ولكن من خالل 

�ل�صوت عرفت �أّن ور�ئي وح�صا غري و��صح 

�ملعامل.

�ندفعت باجتاه نفق هو�ئي قريب كي ل 

�أ�صبح طعاما لهذ� �لوح�ض، وعندما �ندفع 

احذر من �صياع الوقت اأثناء لعبك 

وحدد لنف�صك وقتا حتى ال توؤدي 

كرثة لعبك اإىل الغفلة عن اأمور 

هامة يف حياتك وا�صت�صر اأهلك 

ومعلميك قبل الدخول اإىل األعاب 

االإنرتنت .
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ور�ئي، لّوحت ببندقيتي ودرت عدة مر�ت حول 

نف�صي. ل�صوء �حلّظ، فالوح�ض ما ز�ل يقرتب و�أ�صتطيع 

�صماعه وهو يخطو نحوي، لكن ما �أز�ل غري قادر 

على روؤيته، �إنه يريد �لإم�صاك بي، و�صو�ء فعل �أم 

مل يفعل فاإّنني �أبد� لن �أ�صتطيع روؤيته«. ل وجود 

للر�صوم يف هذه �للعبة، هناك �أ�صو�ت فح�صب، 

وذلك لأّن �ل�صخ�ض �لذي برجمها و�أولئك �لذين 

�صيلعبون بها، كلهم فاقدو �لب�رس. 

 Shades( »صم �للعبة هو »�صيدز �أوف دوم��

of Doom(، وهي �إنتاج و�حد من �أقّل فئات 
م�صتخدمي �لإنرتنت �نت�صار� و�أكرثهم غمو�صا، 

وهم ممار�صو �ألعاب �لكومبيوتر فاقدو �لب�رس. 

من خالل �لتاأثري�ت �ل�صوتية ثالثية �لأبعاد، 

و�لإح�صا�ض �لعميق بال�صوت، فاإّن هذه �لألعاب 

تتجاوز كونها و�صائل ترفيه ب�صيطة �إىل 

�عتبارها عو�مل معقدة. حتى و�إن كانت يف 

�إحدى جو�نبها �إحدى و�صائل �لرتفيه، �إّل �أنها 

تدور حول م�صاألة �أخرى وهي ت�صجيع �أكرث من 45 

مليون �رسير يف �لعامل على ��صتخد�م �لكومبيوتر 

)�أقل من 10 يف �ملائة من فاقدي �لب�رس ي�صتخدمون 

�لكومبيوتر يف �لوليات �ملتحدة( و�إيجاد مكان لهم يف 

�ملجتمع �لرقمي �ملتنامي ب�رسعة. 

ثم �أتى ديفيد غرينوود لي�صعد باألعاب �لكومبيوتر 

�خلا�صة �إىل م�صتوى �أعلى من �لديناميكية.  

وعن طريق قارئ �ل�صا�صة، وهو برنامج يحول 

�لن�صو�ض �إىل حمادثة م�صموعة، قام غرينوود 

بالبحث يف �لإنرتنت عن �لألعاب �ملتوفرة �لتي 

تنا�صب �لأ�صخا�ض �لذين يعانون من م�صكلته نف�صها. 

ومل تكن نتيجة �لبحث مر�صية بالن�صبة له، �إذ وجد 

�ألعاب �ملغامر�ت نف�صها �لتي تعتمد على �لن�صو�ض �لتي 

كان يلعبها، ولكن من عقود م�صت مع وجود بع�ض 

�لتعديالت �لب�صيطة لتعمل مع برنامج قارئ �ل�صا�صة. 

ويقول غرينوود »كان هديف يف �لبد�ية �بتكار �صيء 

لنف�صي فقط«، وي�صيف »هذ� لأنني مل �أجد �أية لعبة 

منا�صبة يل لألعبها«. وكانت �أول لعبة قام غرينوود 

بابتكارها لعبة تعتمد على �ل�صوت �ملحاكي لغو��صة، 

و�أ�صماها �لذئب �لوحيد. ويف هذه �للعبة على �لالعب 

�أن يقوم باإ�صد�ر �أو�مره من خالل لوحة �ملفاتيح �أثناء 

��صتماعه للمهام �ملطلوب تنفيذها. فبدل من �لنظر من 

خالل منظار �لغو��صة على �لالعب �ل�صغط على مفتاح 

p على لوحة �ملفاتيح لي�صتمع �إىل و�صف �مل�صهد من 
�خلارج. 

ونظر� لأن �للعبة تعتمد بالكامل على �ل�صوت، �أدرك 

غرينوود �رسورة وجود و�صائل ودلئل ت�صاعد على 

�صهولة �لتحرك د�خل �للعبة حتى ل يق�صي �لالعبون 

�صاعات كثرية يف حماولة �خلروج من بني �جلدر�ن. 

حلل هذه �مل�صكلة وجد �أن عليه �إ�صافة بع�ض �ملوؤثر�ت 

�ملوجودة يف �حلياة �حلقيقية. ومن �أكرث هذه �ملوؤثر�ت 

و�صوحا كان �صوت �لريح �لذي جعله يختلف من 

مكان لآخر ليميز به �ملمر�ت �ملوجودة يف �للعبة حتى 

يكت�صف �لالعب �ملكان �لذي يجب �أن يذهب �إليه. 

وهكذ� �أ�صدقائي من خالل �لإنرتنت و�لألعاب �ملعتمدة 

على �لإنرتنت ميكننا �أن نق�صي وقت فر�غنا وكذلك 

��صتطاعت  Online Gaming�أن حترر �لنا�ض من �لإعاقة 

�لب�رسية و�ندماجهم مع �لأ�صوياء يف هذ� �ملجال، وميكن 

�لطالع على هذه �للعبة و�ل�صرت�ك فيها من خالل 

موقعها وهو 

http://www.gmagames.com/sod.html

ال تتفاعل مع الغرباء على 

األعاب االإنرتنت .
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بري�شري – حتميل – �أبات�شي – في�س بوك – البحث 

برجميات – فريو�س – ت�شوق – بايت

��شطب �أحرف �لكلمات �ل�شابقة لتح�شل على كلمة �ل�شر وهي �شخ�شية من �شخ�شيات �ملجلة

رتب  �أرقام �لأجز�ء لكي ت�شتطيع تكوين 

�ل�شكل �ل�شليم

1

2



�شاعد نتو يف معرفة �لختالفات �ل�شبعة بني �ل�شورتني .

ُترى من �أي �لطرق �شيتطيع �حلائط �لناري 

�لإم�شاك بهذه �لدودة

�أي من �لظالل �لأربعة هو �لظل �ل�شليم للهاكر

3

4

5



�شل كل فاأرة باجلهاز 

�جلهاز �خلا�س بها

7

6

ما هو �لطريق �ل�شحيح �لذي ي�شلكه 

�لأنتي فريو�س لي�شل �إىل هذ� 

�لفريو�س



1(   �شيغة تدل على �مللفات �مل�شغوطة باختالف حمتوياتها وهي ت�شاعد على تقليل حجم �مللفات وبالتايل �شرعة نقلها عرب 

�لإنرتنت. 

2(  يعترب من �لأجهزة �مللحقة �لهامة �لتي ينبغي تو�جدها عند �لتعامل مع �حلا�شوب. فبالرغم من �أنه ميكن �ل�شتغناء 

عن �لطابعة و�لأ�شطو�نات و�لبطاقات �لتو�شعية Expansion Cards فاإنه ل ميكن �ل�شتغناء عنه فبدونه ي�شبح م�شتخدم 

�جلهاز كالأعمى ل يتمكن من روؤية نو�جت ح�شاباته �أو حتى �لأخطاء �لإمالئية يف �لبيانات �ملدخلة �إىل �جلهاز. 

3(  �شريط �شيق من �لر�شومات ، يعمل كاأحد �أ�شكال �لإعالن �ملدفوع �لأجر على �شفحات ويب. 

4( متثيل ر�شومي لوجود �ل�شخ�س يف غرف �لدرد�شة قد يكون ثنائي �أو ثالثي �لأبعاد. 

5(  ��شم لل�شخ�س �أو �لفرد �لذي يدير موقعا ما على �لإنرتنت. 

�إخبارية ي�شمم  �أو �شعار خا�س مبجموعة  �أو خم�شة �شطور يكتب يف نهاية �لربيد �لإلكرتوين  �أربعة  6(  �شعار مكون من 

ليعك�س �شخ�شية مر�شل �ملقال و�لذي يرفق �آليا �أ�شفل كل ر�شالة.

تختلف �شرعات �لدون لود 

باختالف نوع  �لتو�شيل 

�خلا�س بالإنرتنت 

�شل بني �لأ�شكال كل تبعا 

ل�شرعته

�لكلمات

�ملتقاطعة

1

2

3

4

5

6

2

3

1

8

9



هناك و�حد من �ل�شكال 

هذه غري مكرر تري ما هو

1

23

4

5
6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23

2425

هذ� �لفريو�س يقول جملة 

هل ت�شتطيع معرفتها

10

11





 بالأم�س �أتلفت 

حا�شوبا

�أنا �أتلفت ثالثة 

حو��شيب

�آ�آه لو ت�شتطيع �إتالف 

حا�شوب .. كنت �أزغرد 

من �لفرح .. �إهئ �إهئ .

�أعدك يا �أمي �أنني 

�شاأحطم كل حو��شيب 

�لعامل .

قف �أيها �لتافه وقل يل 

.. من �أنت ؟ و�إىل �أين 

تذهب ؟ وملاذ� ؟ 

�أنا فريو�س �أريد 

�لدخول �إىل �حلا�شوب 

كي �أتلف ملفاته . 

�أنا م�شاد �لفريو�شات 

�لذي يحطمهم .. 

�نظر .. هذه �شور من 

حطمتهم .

�أظنها خدعة من 

�شنع �حلا�شوب .

بارزين �أيها �لتافه 

كي تعرف قوتي .
ل �أعرف 

�ملبارزة .
 �إذ�ً لكمني .

�شاأ�شربك 

بقوة .

�أنت فريو�س 

تافه وخائب ول 

ت�شلح للتخريب 

.

�شاحميني يا 

�أمي .

م�شاد فا�شل .. مل 

متنع فريو�شا و�حد� 

من �لدخول �إىل 

�حلا�شوب .

�إهئ �إهئ .. حرمت 

يا �أمي .

�أظن �أنه 

فارغ .

كل �لفريو�شات تتباهى 

بتخريب �حلو��شيب و�أنت 

يا بني خائب ل ت�شتطيع 

�إتالف ملف و�حد .

يا��ه ..

ويف طريق �لفريو�س لدخول �أحد 

�حلو��شيب


