




عامل التقنية واملعلومات .. هو عامل مليء بالتفا�صيل .. وكل 

تفا�صيله �صخرها اهلل �صبحانه وتعاىل خلدمة الإن�صان .. وقد �صخر 

اهلل �صبحانه وتعاىل بع�ض العلماء والباحثني لكت�صاف وتطويع 

وتكاليف  العناء  ورفع  الب�رش  خلدمة  واملعلومات  التقنية 

املعي�صة عنهم.

وكما اأن للتقنية واملعلومات مميزات �صنجد لها بع�ض ال�صلبيات 

والتي ي�صخرها البع�ض لي�ض للنفع ولكن لأذى الب�رش. 

تقدم لنا جملة نتو اأبوابا وق�ص�صا ملختلف اجتاهات التقنية 

عن  بعيدا  ب�صيط  باأ�صلوب  املختلفة  وم�صاراتها  واملعلومات 

التعقيد وامل�صطلحات العلمية حتى نتمكن جميعا من الوقوف 

للتقنيات  التاأ�صي�صي  الفهم  من  متكننا  �صلبة  اأر�ض  على 

واملعلومات ودورها يف حياتنا.

ومع انطالق العدد الثاين ملجلة نتو جند اأن الوجبة املعرفية 

لأذهاننا قد زادت واأ�صبحت اأكرث انت�صارا وت�صعبا .. لأن هدفنا 

نحن  بل   .. الإنرتنت  واأخطار  بفوائد  التعريف  فقط  لي�ض 

التقنية  واجتاهات  م�صارات  على كل  كنافذة  الإنرتنت  نتخذ 

واملعلومات الأخرى.

اأ�صدقاءنا .. نتمنى معكم دائما اأن تكون التقنية واملعلومات 

العلماء  ي�صخر  اأن  ونتمنى   .. �صدها  ولي�صت  الب�رشية  ل�صالح 

.. ونتمنى لكل  والباحثون التقنية واملعلومات ملا هو مفيد 

اأ�صدقاء جملة نتو املهتمني بالتقنية واملعلومات اأن يوفقهم 

اهلل فيما يرغبون.

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.

النا�رشون 

افتتاحية



د�ستور املدينة 6
ق�سم ال�سرطة13

اأكادمية مدينة نتو23

مركز ال�سيانة33



التكنولوچيا43

النادي االجتماعي53

مالهي مدينة نتو59



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 . 

أصدقائي حتدثنا من قبل عن دستور مدينة نتو وأرى أنكم اليوم أصبحتم على دراية كاملة به 
واآلن أهال بكم لدخول بوابات مواقع نتو املتعددة 

ثقافية – طبية – فنية -............................وغيرها
عالم نتو مليء بكل البوابات التي تأخذكم إلى كل ما تبحثون عنه 

واحلوامات جاهزة لالنطالق بكم.
وبعد  هنا  ونحن  اإلنترنت  مواقع  من  موقع  أي  في  االشتراك  عند  املستخدم  اتفاقية  هي  ما  معرفة  عليكم  فقط 

معرفتنا بدستور مدينة نتو سيمكننا اختيار املواقع املناسبة لنا 
أليس كذلك يا أصدقائي.

ال تخرت ا�صما على املواقع التي 

ت�صجل بها Screen Name يدل 

على �صخ�صيتك احلقيقة اأو على 

من تكون اأو اأين ت�صكن فمن ال�صهل 

جتميع هذه البيانات من االإنرتنت
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احلماية  برامج  كانت  كلما 

ت�صتطيع  باأول  اأوال  حمدثة 

الفريو�صات  خطر  من  حمايتك 

اجلديدة .

حتدد  التي  البنود  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  املستخدم  اتفاقية 
سلوك مستخدم اإلنترنت ألي موقع عند االشتراك به  كعضو من 

أعضاء هذا املوقع 
بريده  ويضع  بها  األشخاص  يسجل  أن  تهتم  املواقع  بعض  ألن 
اإللكتروني ليسهل االتصال به وإرسال أي حتديثات للموقع له وأيضا 
ميكنه من خاللها قراءة املوضوعات واملشاركة في النقاشات وتنزيل 
من  به  اخلاصة  املواد  بعض  رفع  أو  بها  باالحتفاظ  يهتم  التي  املواد 

مقاالت أو لوحات فنيه أو حتى الصور واألفالم املصورة . 
ولكي حتافظ هذه املواقع على املواد التي تنشر من خاللها بحيث ال 
تسيء لآلخرين فكريا أو عقائديا أو أخالقيا وضعت اتفاقية تتضمن 
وعليك  املستخدم  باتفاقية  تعرف  فيه  لالشتراك  املوقع  شروط 
بكلمة  عليها  تشير  أن  قبل  جيدا،  االتفاقية  هذه  قراءة  صديقي 
موافق ألن قبولك لهذه االتفاقية يجعلك ملزما بكل بند من بنودها 
ويوجد مراقبون ملعظم املواقع لضمان التزام األعضاء ببنود االتفاقية 

وعدم اإلخالل بها .

على  أيضا  تسري  املستخدم  اتفاقيات  بعض  هناك  يكون  وقد 
البرمجيات التي تقوم بتحميلها من اإلنترنت فبعض هذه البرمجيات 
يكون مكتوبا في اتفاقية املستخدم أن من حق الشركة أو صاحب 
أو يرسل لك معلومات  أن يشارك معلوماتك مع اآلخرين  البرنامج 
من  يكون  قد  اجملانية  البرمجيات  في  وخصوصا  فترة  كل  دعائية 
حق صاحب البرنامج أو الشركة املصنعة إرفاق برامج أخرى خفية 
الدعاية  برمجيات   Adware وتسمى  البرمجيات  هذه  مع  للدعاية 
ملواقع  اإلنترنت  تتصفح  وأنت   Pop-up قد تظهر لك التي  املزعجة 

غريبة!
فنصيحتي لكم يا أصدقائي 

أوال: البد أن تقرأ جيدا اتفاقية املستخدم ألي موقع أو برنامج على 
اإلنترنت قبل قبولها .

ثانيا :ال تقبل االشتراك في أي موقع ال تفهم أو تقتنع ببنود االتفاقية 
املنشورة به .

واآلن هل أنتم جاهزون لالنطالق داخل مواقعنا في مدينة نتو ؟ 

لكل موقع من مواقع االإنرتنت 

بنود  اقراأ  م�صتخدم  اتفاقية 

اأن  وتاأكد  جيدا  االتفاقية  هذه 

املوقع الي�صتخدم معلوماتك 

وير�صلها لالآخرين
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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.

النت بطيء جداااااااااااا 
ال أستطيع الدخول على موقع 
شركتي أو حتى قراءة إمييالتي .

وأنا أيضا ال أستطيع الدخول 
على أي موقع .

هشااااااااااااااااااااام 

أنا أقوم بتنزيل بعض 
البرامج واألفالم . 

هشام أريد التحدث 
معك .

إنه ال يتوقف عن
 الدون لودز أبدا .

ال تقم بتحميل اأي مواد من على 

مواقع م�صبوهة الأنها قد تكون 

حمملة باأح�صنة طروادة التي جتعل 

جهازك فري�صة للمخرتقني
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يجب ا�صتخدام احلماية 

ال�صخ�صية حتى ال ت�صرق 

�صورك وهويتك ال�صخ�صية .

هل تعلم يا هشام ان لألنترنت سرعات 
مختلفه مثال قبل ظهور التطور احلالي 

وزيادة سرعات االنترنت كانت سرعة 
االنترنت ضعيفه جدا

نعم أذكر كنت ال أستطيع 
أن أحمل أي ملف يزيد 
حجمه عن 2 ميجا . 

وكانت فاتورة التليفون 
وقتها تأتي مرتفعة بشدة 

بسبب اإلنترنت . 

وأصبحت سرعة النت أكبر وأصبح أكثر 
انتشارا مع ظهور خطوط الكابالت 

العابرة للمحيطات والستااليت وغيرها 
من طرق لتوصيل وزيادة سرعة النت .

ورغم سرعة النت ال أحد فينا 
يستفيد من النت إال هشام . 

وكان هشام يشغل 
التليفون دائما في هذا 

الوقت .

وأنت أيضا هل نسيت ؟

عند زيارتك ملواقع م�صبوهة 

اأو التي حتوي تعليمات �صارة 

حتمل تلقائيا برجميات �صارة 

وفريو�صات واأح�صنة طروادة 

على جهازك دون اأن تقوم 

بتحميلها
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يعترب بطء جهازك يف فتح 

الربجميات وبخا�صة مت�صفح 

االإنرتنت اأحد االأدلة على اأن جهازك 

م�صاب باأحد الربجميات ال�صارة 

قم فورا بعمل م�صح دوري للنظام 

با�صتخدام برامج مكافحة برجميات 

التج�ص�س

في نفس الوقت فأنت تسحب كل سرعة النت لك وتعطل باقي املشتركني معك 
مثلي ومثل أمك وأختك إال لو قسمنا سرعة اإلنترنت بيننا وهذا أبسط شيء في 

األمر ولكن مشكالت التحميل ليست في سحب السرعة فقط ..

عندما تقوم بتحميل مواد 
كثيرة على جهازك يا هشام.. 

وماذا أيضا ؟

دعنا نتخيل أن اإلنترنت أشبه مبغارة 
ضخمة مليئة بالكنوز ومليئة أيضا 

باللصوص اخلطرين واألمراض اخلطيرة 
التي تصيب أجهزتنا واألماكن املشبوهة 

وغيرها ...  

أنا أمتلك برامج رائعة 
للتحميل وأستطيع احلصول 

على أي شيء أريده . 
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عندما تقوم بتحميل أي شيء من خالل اإلنترنت 
يجب أن تعرف أن بعض املواد لها حقوق فكرية 

وبعضها ال يصلح وبعضها يحتوي على فيروسات 
أو ملفات جتسس وكذلك بعض البرامج تكون 

مصممة بشكل قد يضر جهازك أو ال يتوافق معه .

وأيضا استمرارك في حتميل امللفات 
سواء كانت مفيدة أو ال يعد حتميال على 

الشبكة بال طائل . 

لقد أصبح جهازك ممتلئا 
مبواد أنت نفسك لم 

تشاهدها بعد . 

نعم يا أبي تنزيل امللفات مغٍر جدا مع 
وجود برامج التنزيل الكثيرة ولكن عندك 

حق على اإلنسان أن ينتقي ماذا يريد .

ولكن هذا ال مينع أن علينا 
تقسيم السرعة بيننا 

...هاها ها

11

برجميات  بتحميل  اأبدا  تقم  ال 

اتفاقية  قراءة  دون  جمانية 

)بع�س  بتمعن  امل�صتخدم 

حتوي  املجانية  الربجميات 

برجميات جت�ص�س!(

اتفاقية  وجود  عدم  وعند 

جماين  برنامج  الأي  م�صتخدم 

جيدا  االإنرتنت  على  عنه  ابحث 

قبل حتميله على جهازك



معلومات  اأي  اأخذ  ميكنك  ال 

من على االإنرتنت دون ذكر ا�صم  

اأ�صحابها  ....انتبه !!!!!!

من أين أتيت بهذه 
املعلومات ؟

من على اإلنترنت 

�سواء  الإنرتنت  على  به  اخلا�سة  امللفات  رفع  كيفية  عن  يت�ساءل  بع�سنا  ولكن   

كانت بغر�ض الدعاية اأو العمل اأو لي�ستفيد بها باقي امل�ستخدمني على ال�سبكة . 

اأن  تذكر  ولكن  الإنرتنت  على  اخلا�سة  ملفاتك  لرفع  اأ�سلوب  من  اأكرث  يوجد 

والهدف  القيمة  حيث  من  عنه  م�سئول  فاأنت  الإنرتنت  على  ت�سعه  �سيء  اأي 

واخل�سو�سية .

يوجد على الإنرتنت مواقع تتيح لك رفع ملفاتك مع حتديد م�ساحات امللفات التي 

�ست�سعها على املوقع مثل موقع الفي�ض بوك مثال اأو جوجول 

مبدة  حمددة  وتكون  جمانا  اإما  اأكرب  مب�ساحات  ملفاتك  رفع  لك  تتيح  مواقع  وهناك 

زمنية معينة يتم بعدها حذف امللف اخلا�ض بك اأوتوماتيكيا 

 اأو عن طريق �سراء امل�ساحات التي تريدها لرفع ملفاتك اخلا�سة اأو عمل مكتبتك 

اخلا�سة وحفظ ملفاتك والدخول عليها فيما بعد من اأي مكان عن طريق معرفة 

املكان اخلا�ض بها مبا ي�سمى “لينك” وهناك مواقع كثرية �سهرية لرفع امللفات مثل  

4shared - rapidshareوغريها من املواقع .
ترفعها على الإنرتنت  التي  امللفات  اإذا كنت تود احلفاظ على خ�سو�سية  ولكن 

الذي  املوقع  يتيحها  التي  اخل�سو�سية  اإعدادات  عمل  من  دائما  تاأكد 

�ستقوم برفع ملفاتك عليه .

ويف النهاية تذكر

لي�ست كل املواد �ساحلة لرفعها على الإنرتنت وتبادلها مع 

باقي م�ستخدمي ال�سبكة . 

ل تقم بتحميل مواد تخ�سع حلقوق امللكية الفكرية على 

الإنرتنت .

ل حتمل مواد غري مرخ�سة اإىل مواقع الرفع .

ل ت�سع و�سالت لربامج مقر�سنة على مواقعك حتى 

ل تتعر�ض للم�ساءلة القانونية .

ماذا تفعل؟ لي�ست كل الأ�سياء ت�سلح لرفعها 

خالل  من  الإنرتنت  ميتلئ  الإنرتنت،  على 

مواد  ومفيدة  جذابة  مبواد  املختلفة  مواقعه 

علمية وثقافية وترفيهية وجميعنا يختار بعناية 

لال�ستفادة  وحتميلها  بتنزيلها  يقوم  التي  املواد 

منها .
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رمبا يكون

 بني كل هوؤالء واحد منهم ..

يا ربي �ساعدين اأنفذ 

مهمتي بنجاح 

حتى االأم�س مل يكن �سامر يعرف املعنى احلقيقي لال�ستخدام 

ال�سيئ لالإنرتنت حتى حدث ما مل يكن يف احل�سبان

 هيا يا �سامر 

الع�ساء معد 

وقد راأيت بنف�سك يف الفيلم 

ماذا يحدث للخارجني عن نظامنا 

املقرتح

من اأخطار �صبكات وبرجميات

التعارف اإ�صابة االأجهزة وال�صبكات 

 Malware بالربجميات ال�صارة

مثل الفريو�صات
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كان الفيلم عنيفا ب�سكل 

مرعب مما اأ�ساب �سامر بخوف 

�سديد ولكنه مل يعرف من هوؤالء 

وماذا يريدون ؟ فاأغلق االإنرتنت 

ب�رسعة

هل ح�سلت على 

كلمة ال�رس اخلا�سة 

به ؟

ح�سنا لندخل على 

�سندوق بريده ونرى ما 

عنده

طبعا اأنا هاكرز 

حمرتف 

لقد �رسق بريدي 

اخلا�س ..مل يكونوا 

ميزحون ...ماذا اأفعل ؟

هل هي اإمييالت 

�سخ�سية ؟ 

نعم ...لقد كنت اأقوم 

بالتعارف مع الكثري دون 

اهتمام مبا اأكتب اأو اأقول

كنت اأمزح واألعب فقط 

اإنهم يعرفون معلومات 

كثرية عني واالآن يهددوين 

على املوقع بن�رس اإمييالتي 

املنتديات  من  العديد  �صتجد 

االإنرتنت  على  الطبية  واملواقع 

حماية  برامج  تعطيك  والتي 

وتدريبات مفيدة
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اأعتقد اأنه 

�سيدفع لنا ما 

نريد 

�سع له فيلما عنيفا 

اآخر من االأفالم التي 

�سورناها بكامريا املوبيل  

اأبي ..اأريد نقودا 

الأمر هام

ملاذا تريد نقودا ؟ 

وكم املبلغ الذي 

حتتاجه ؟

اأريدها .الأ�سياء خا�سه 

بي  يا اأبي ...اأ�سياء مهمة 

...للجامعة ..نعم نعم 

للجامعة

وحينما يتملكنا اخلوف من 

مواجهة احلقيقة يكون 

الكذب اأ�سهل احللول .

نعم ..نعم اإين 

اأ�ستذكر درو�سي 

باملنزل ..واأرتدي....

ال تقلق يا �سامر 

اأكيد هناك حل

ومل يكن �سامر وحده من 

ي�ستخدم االإنرتنت ب�سكل 

�سيئ ولكن الكثري منا 

ولكن ال ندري .

تعامل مع االآخرين كما تود اأن 

يتعاملوا معك
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اأنت �سديق �سامر الويف 

كنت اأعرف اأن هناك اأمرا 

مريبا �سكرا اأنك �سدقتني 

القول ....

اأنا اآ�سف يا اأبي لقد 

ا�ستخدمت االإنرتنت ب�سكل 

�سيئ وغري واٍع ولهذا 

يقومون بتهديدي .

اأ�سكرك يا اأبي واأعدك اأال 

اأ�ستخدم االإنرتنت ب�سكل 

�سيئ مرة اأخرى .

انتبهوا.. اأحدهم اأي�سا 

هاكر حمرتف 

بل يجب اأن ننتبه جميعا 

ونحن ن�ستخدم االإنرتنت ننتبه.. 

ماذا نفعل وماذا نقول واأين 

نذهب األي�س كذلك يا �سامر ؟

اال�ستخدام ال�سيئ لالإنرتنت 

هو الذي دفع بهوؤالء ال�سباب 

للجرمية االإلكرتونية . 

جميعنا يخطئ ولكن علينا 

اأن نتعلم اأال نخاف من الذين 

ي�ستعملون التهديد و�سيلة 

لالإرهاب الأنهم اأخطر من املجرم 

العادي.

اأح�رست لك النقود يا �سامر...

ادفعها للمبتزين كي يزدادوا 

قوة ويهددوا غريك ويجعلوا 

عامل االإنرتنت �ساحة للجرمية . 

ال ترد على اأية اإ�صاءة حتدث لك على 

االإنرتنت .. 

�صجل االأدلة اخلا�صة بكل التعديات 

التي حتدث �صدك

اأخرب والديك اأو من تثق به فورا
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املحتوى العربي فقري على االإنرتنت 

ا�صتطاعوا  االأ�صخا�س  بع�س  اأن  اإال 

ال�صهرية  املواقع  بع�س  توظيف 

على  امل�صتخدمة  والتقنيات 

عربية  ثقافات  ن�صر  يف  االإنرتنت 

جيدة .
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كاتبا  أو  في جريدة شهيرة؟  تكون صحفيا  أن  يوما  متنيت  هل 
مرموقا ؟

وترسم  رأيك  تعبر عن  أن  القدرة على  تقدير متلك  أقل  أو على 
فكرة  على  ترد  أن  بها  تستطيع  وبلدك  مجتمعك  عن  صورة 
؟ وما هدفك؟  أنت  الغير ليدرك من  آفاق  أو توسع بها  مضللة 

وما طموحاتك؟
الدول  بني  الشرسة  اإلعالمية  احلروب  في  بالعجز  شعرت  هل 

بعضها البعض ؟ وأردت وبقوة أن ترد وتعبر عن نفسك ؟
قبل ظهور األنترنت وانتشارها كانت فرص التعبير عن  نفسك 
أو تشارك في برنامج في حال كانت  بأن ترسل مقاال  محدودة 

فرصك جيدة للوصول 
ولكن اآلن وقد أتاحت اإلنترنت فرصة عريضة للجميع للتعبير 
عن أنفسهم ومجتمعاتهم وبالرغم من كون املنطقة العربية 
ال تزال حتاول أن توجد لها متسعا كافيا مللء الفراغ الكبير بني 
باقي الثقافات األجنبية لترسم صورة صحيحة وواضحة عنها 
بعيدا عن األفكار املضللة والغريبة التي تنشرها بعض املواقع 

عنها بقصد أو عن غير قصد
واإلنترنت بوابه واسعة ميكنها أن تصل ملاليني البشر في وقت 

قصير لذا
فإن حاجتنا للمواقع العربية اإليجابية يزداد بقوة يوما بعد يوم 
ومن أهم محطات التعبير التي ظهرت وانتشرت بقوة ما يعرف 
باملدونات أو البلوجرز لتعطي فرصة ضخمة للتعبير عن الرأي 

ورسم صور للمجتمع
العربي وإن كانت ليست كلها إيجابية بل إن الكثير منها أصبح 
يهتم باألمور السياسية ويدخل في حروب مع غيره من الذين ال 

يتفقون معه ليعطي صراعا جديدا يتسم بالفردية. 
واإلنترنت وسيلة ميكنها التأثير بشدة على اآلخرين ملا متلكه من 
مجال واسع ميكنك أن تنشر من خالله فكرتك بصورة مكتوبة 

ومرئية ومسموعة في نفس الوقت
ولكن هل سألت نفسك ما ميكن لفكرتك أن تفعله من ضرر أو 

منفعة لآلخرين؟؟
هل سألت نفسك كم من األشخاص على مختلف أعمارهم 
عن  فكرة  ويرسمون  أكتب  ما  سيقرؤون  وبلدانهم  وثقافاتهم 

مجتمعي وديني وبلدي ؟
من  اآلخرين  على  والتأثير  النشر  سهولة  تسعده  منا  الكثير 

خالل اإلنترنت 
والبعض رمبا يكون مريضا بالعنف أو بجنون االضطهاد 

بصورتنا  يلحق  الذي  الكبير  الضرر  مينع  ال  هذا  لألسف  ولكن 
وبصورة مجتمعنا عن طريق مقالة أو فيلم أو مشادة كالمية 

يقرؤها اجلميع تعكس من أنت وما بلدك وما هي ثقافتك 
إعالمية  كوسيلة  اإلنترنت  خطورة  تدرك  أن  صديقي  عليك 
األفكار  ومحاربة  مجتمعنا  صورة  حتسني  على  قادرة  ضخمة 

املغلوطة عنها 
ولكي تستطيع أن تكون مشاركا في النهضة اإلعالمية وإثراء 

احملتوى العربي فيها وجعله ثقافة مسموعة ومرئية 
عليك أن تتسم بسعة الصدر والصبر حينما ترد على أي فكرة 

أو مقالة تعارض فكرك أو تتبنى مفهوما خاطئا عنك 
عليك أن تفهم الثقافات األخرى كي ال يرهبك اآلخرون 

استعراض  غير  منها  طائل  ال  التي  النقاشات  عن  تبتعد  وأن 
القوة والتباهي مبنطق عرقي أو تطرف ديني

أن تبدأ في املشاركة مع اجلهات التي تتبنى مشروع إثراء احملتوى 
كجامعة  النهضة  هذه  في  تشارك  التي  كاجلامعات  العربي 

امللك فهد مثال
ستصبح  وبدونها  اآلخر  لغة  ألنها  اإلجنليزية  اللغة  جتيد  أن 

محدودا في أفكارك وبعيدا عن الساحة الدولية
تعلم أن تقرأ وتستوعب وال تكتِف بالثقافة السماعية من اآلخر 

ألنها كثيرا ما تكون مغلوطة غير كاملة
بلدك  أهل  من  شريحة  متثل  أنت  صديقي  يا  النهاية  وفي 
في  تبقي  إيجابية  ترسم صورة  أن  فاحرص  ودينك  ومجتمعك 

أذهان اآلخرين.

مواقع احلوار والنقا�س يف 

مو�صوعات جادة للحوار اأو مناق�صة 

اأفكار هادفة من اأهم املظاهر 

االإيجابية للتـاأثري باالإنرتنت .
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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

تندرج  برجميات  هي   Spyware اأو  التج�س�ض  برجميات 

تختلف  وهي   Malware ال�سارة  الربجميات  فئة  حتت 

وتتنوع حيث ميكن اأن يكون الـ Spyware عبارة عن 

pop- نافذة تظهر اأمامك فجاأة واأنت تت�سفح اأي موقع

التي  ال�سفحة  اأو  النافذة  هذه  تخدعك  اأن  وميكن   up
تت�سفحها بعدة طرق من اأ�سهرها اأن جهازك م�ساب ويجب 

النافذة  على  النقر  وعند  هنا!  انقر  الفريو�ض  اإزالة  يتم  اأن 

التج�س�ض  برنامج  اأو   Spayware الـ  تركيب  يتم 

وعندها يتمكن الهاكر من اخرتاق اجلهاز والتج�س�ض على 

معلومات  على  واحل�سول  امل�ستخدم  بها  يقوم  عمليات  اأي 

خا�سة اأو �سرية! وقد يكون هذا الربنامج من نوعية برجميات 

بالتج�س�ض على  تقوم  التي   Keystoke Loggers
 Keyboard املفاتيح  لوحة  على  بكتابته  تقوم  ما  كل 

ونقله اإىل الهاكر!

 )Patch File( وتعتمد بع�ض الطرق على امللف الال�سق

الأخري  فيقوم  ال�سحية  جهاز  اإىل  املتج�س�ض  ير�سله  والذي 

بح�سن نية بت�سغيل هذا امللف ظنا منه اأنه برنامج ظريف اأو 

لعبة ممتعة..لكنه غالبا ما �سيفاجاأ بعدم عمل امللف بعد ال�سغط 

عليه و�سين�سى الأمر اأو �سيظن اأن امللف معطوب .. بينما يف 

ذلك الوقت يكون املتج�س�ض قد و�سل اإىل اجلهاز ال�سحية 

لي�سيطر على ما فيه من برامج وي�سطو على امللفات ال�سخ�سية 

واخلا�سة، وباإمكانه اإتالف ملفات الت�سغيل ب�سغطه زرا من 

جهازه .. ولكن معظم الهاكرز يكتفون ب�سرقة ما خف وزنه 

كال�سور وامللفات.

كما ميكنه من خالل بع�ض الربامج ال�ستماع اإليك اإن كنت 

تتحدث اأو قراءة ما تقوم بكتابته .. يت�سح لنا خطورة هذه 

الربامج وما ميكنها فعله من ك�سف للخ�سو�سيات ..

وهدفنا هو:

�أوال كيفية �لوقاية وكيفية �أن حتمي نف�سك 

من �لربجميات �ل�سارة ومن هوؤالء �جلو��سي�س 

و�ملتطفلني و�ملتل�س�سني وذلك عن طريق:

وقم   Anti-Spyware برنامج  برتكيب  قم   -1
.Anti-virus بتحديثه دوما كما تفعل مع برنامج

املعلومات  وحماية  اأمن  خوا�ض  بتفعيل  قم   -2
Security Settings يف مت�سفح الإنرتنت وتفّقدها 

جيدا ل�سمان احلماية الكاملة.

ا�ستدعى  واإن   .. بهم  تثق  ممن  اإل  ملفات  ت�ستقبل  ل   3-

بت�سغيلها  تقم  ل  ولكن  ا�ستقبل  الإحراج  لتجنب  الأمر 

فريو�سات  حتوي  والتي  البات�ض  ملفات  معظم  اإن  حيث   ..

عن  مبا�سرة  بطريقة  دائما  تر�سل   Trojan الرتوجان 

طريق برامج الـ ICQ اأو الـ Free Tel وكذلك الـ 

.Mirc
4- افح�ض جهازك ب�سكل دوري يف مواقع الأنتي 
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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

على  جمانا  اخلدمة  هذه  توفر  التي  العديد  ومنها  فريو�سات 

الإنرتنت .. حيث توفر هذه املواقع

فح�ض الفريو�سات وملفات الرتوجان جمانا وميكنها ك�سف 

هذه  حتديث  ويتم   .. جهازك  من  وحذفها  اأنواعه  جميع 

املواقع با�ستمرار و�ستكت�سف هذه املواقع جميع الفريو�سات 

والبات�ض بجهازك .. لكنه لن ينظف اإل الفريو�سات فقط اأما 

ملفات البات�ض فلن ي�ستطيع لأنها قيد العمل بالذاكرة هذا 

اإن وجدت.

5- ل حتتفظ بامللفات الآتية على القر�ض ال�سلب للجهاز 
)امللفات ال�سخ�سية- ال�سور العائلية- ملفات حتتوي على 

بنوك  ح�سابات  اأو  ائتمان  بطاقات  اأرقام  اأو  �سرية  كلمات 

�سلبة  اأقرا�ض  اأو  اأ�سطوانات  على  احفظها  بل  وغريها( 

.USB
اأو مواقع حتوي  األ تت�سفح مواقع غري اأخالقية  6- حاول 
تقم  ول  ال�سارة،  الربجميات  هذه  منبع  لأنها  �سارة  مواد 

بتحميل برجميات من مواقع غري موثوق بها على الإطالق.

فجاأة  لك  تظهر  نافذة  اأي  على  بالنقر  اأبدا  تقم  ل   -7
قم باإغالقها با�ستخدام الأيقونة X ول  بل   Pop-up

تنقر على النافذة اأبدا.

 pop-up خا�سية  تفعيل  اأو  برتكيب  قم   -8
برنامج  برتكيب  اأو  املت�سفح  يف  �سواء   Blocking

حلجب هذه النوافذ .

ثانيا �لعالج يف حالة وجود �الإ�سابة: 

اأن تكون قد قمت بفح�ض جهازك على  نبداأ لبد  اأن  قبل 

خالل  من  اأو  بذلك  تقوم  التي  الإنرتنت  مواقع  اإحدى 

برامج احلماية اخلا�سة بذلك، ويف حالة تاأكدك اأن جهازك 

عن  املعلومات  كل  �سجل  التج�س�ض..  مبلفات  م�ساب 

الفريو�سات وملفات البات�ض واحتفظ بها.

الطرق  اأف�سل  على  ندلك  اأن  يلي  ما  خالل  من  �سنحاول 

ثم  ومن  التج�س�ض  ملف  على  الدائرة  ن�سيق  جتعلنا  التي 

)Registry( وبالتايل من  الريجي�سرتي  حذفه من دفرت 

اجلهاز وذلك باتباع التايل:

.Start 1- ا�سغط قائمة
.Run  -2

.Regedit 3- اكتب يف املكان املخ�س�ض
 Microsoft 4- ا�سغط على املفاتيح التالية بالرتتيب

.Windows Current Version Run
بال�سا�سة  ميينك  على  الريجي�سرتي  دفرت  بنافذة  والآن   -5

�ست�ساهد قائمتني

قائمة Name: وفيها ا�سم امللفات التي تعمل  a.الأوىل 
بقائمة بدء الت�سغيل للجهاز.

ملف  على  التعرف  �سن�ستطيع   Data قائمة  b.الثانية 
التج�س�ض من خاللها .. حيث اإنه لن تكون له اأي معلومات 

اأو امتداد.

بلوحة   Del على  وا�سغط  امللف  هذا  حدد  الآن   -6
.OK املفاتيح واخرت

 Run ا للمفاتيح التالية 7- لزيادة الطمئنان اذهب اأي�سً
 Once Run Services Run Services

اخلطوة ال�سابقة رقم 5. نف�ض  معها  وكرر   Once
8- اأغلق برنامج الريجي�سرتي واإىل اخلطوة الأخرية وهي 
ال�سم  نف�ض  )وهو  الويندز  جملد  من  التج�س�ض  ملف  اإلغاء 

الذي �سجلته عند فح�ض اجلهاز.

.Start.a
.Restart.b

ملف  به  الذي  املجلد  اإىل  واذهب   At Ms-Dos
c:\ اأو    c:\windows يكون  ما  وغالبا  البات�ض 

متبوعا   Del بالأمر  windows\systemواحذفه 
با�سم ملف البات�ض.

املفاتيح  على  بال�سغط  اجلهاز  ت�سغيل  اأعد   -9
.Ctrl+Alt+Del

اأنك  ولو   .. التج�س�ض  ملف  من  تخل�ست  قد  تكون  وبهذا 

مرة  امللفات  هذه  ملثل  تتعر�ض  لن  الوقاية  تعليمات  اتبعت 

اأخرى وتكون يف ماأمن من اجلوا�سي�ض والطفيليني.

امللفات  اأن  وهي  وخطرية  اأخرية  ملحوظة  هناك  ولكن 

ل   )Real Player بلري  )الريل  طريق  عن  امل�ستقبلة 

ل  ثغرة  به  يوجد  الربنامج  هذا  لأن  منها  التخل�ض  ميكن 

اإل عمل  ميكن التخل�ض منها ول يوجد حل يف هذه احلالة 

الفورمات للقر�ض ال�سلب.
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كوكو كوكوووو .. هكذا كل يوم ي�سيح ديك العم نعمان ليوقظه من نومه العميق .. ويبداأ معه 

يوما جديدا .. يبداأ العم نعمان يف فتح النافذة احلديدية .. ويرفع �سماعة تليفونه اجلديد .. ليت�سل 

باأولده واأحفاده الذين ي�سافرون بعيدا.

ويف هذا اليوم رفع العم نعمان �سماعة تليفونه ولكنه �سمع حتذير �سركة الت�سالت .. باأنه ل ميكنه 

اإجراء مكاملات .. حتى ي�سدد امل�ستحقات .. حزن العم نعمان كثريا لأنه لن ي�ستطيع الطمئنان 

ي�ساعده  اأن  ميكن  فيمن  كثرًيا  يفكر  جل�ض   .. معتادا  كان  كما  التليفون  عرب  واأحفاده  اأبنائه  على 

للو�سول اإىل �سركة الت�سالت ل�سداد امل�ستحقات .. لأنه ل ميكن اأن يذهب لها مبفرده لأنه كبري 

يف ال�سن .. وكان معتادا اأن ي�سدد اأبناوؤه هذه امل�ستحقات عندما يعودون من خارج البالد ..

خرج العم نعمان من نافذته .. ع�ساه يجد من ي�ساعده، وجد الفتى مهران ابن اجلريان ي�سري يف احلديقة وهو �سرحان.

العم نعمان مناديا: مهران .. يا مهران.

الفتى مهران: اأنا قادم اإليك يا عم نعمان.

وافق الفتى مهران اأن ي�سطحب العم نعمان بعد اأن ا�ستاأذن والديه .. ا�ستاأجر العم نعمان �سيارة اأجرة وذهبا هو ومهران جنوب الوديان حيث مقر �سركة 

الت�سالت .. واأخذ مهران ي�ساأل موظفا تلو الآخر عن مكان ت�سديد امل�ستحقات اخلا�سة بالعم نعمان.

موظف1: ال�سباك الأول يا بني.

موظف2: ل هذه املنطقة لي�ست �سمن تخ�س�سي .. اذهب اإىل الدور العلوي.

موظف3: يا بني هذه امل�ستحقات تابعة لالأ�ستاذ نظيف وهو يف اإجازة م�سيف.

العم نعمان: املدير .. اأنا اأريد املدير.

اأخذ مهران والعم نعمان يتلقفان الأعذار من كل موظف

موظف4: املدير يف اجتماع ول ميكن اأن يقابله اأحد.

موظف5: اإنه خارج ال�سركة.

موظف6: ما زال يف اإجازة امل�سيف.

وبالفعل   .. نعمان  والعم  هو  وانتظرا  موقعها  اإىل  وو�سل  الت�سالت  �سركة  مدير  غرفة  عن  �سوؤال  دون  بنف�سه  مهران  بحث 

اأقرب وقت لن يتكلف كل  اأنه يف  ا�ستطاعا اأن يقاباله ودفع العم نعمان م�ستحقات الت�سالت .. واأخذ وعدا من املدير 

ببعيدة تطبيق نظام احلكومة  لي�ست  .. وتابعه باحلديث لأنه �سوف يتم بعد فرتة  املتاعب والأعباء  هذه 

امل�ستحقات دون عناء وكلفة من خالل الإنرتنت وكل  الإلكرتونية والتي من خاللها ميكن �سداد 

ذلك دون و�سطاء.

فكر العم نعمان فيما قاله املدير .. فوجدها فعال فكرة �سائبة .. و�ستكون للنا�ض هبة.

فمن خالل احلكومة الإلكرتونية:

لن ي�سيع وقتي بني املوظفني للو�سول اإىل ما اأريد .. وذلك بدون �سك �سيوفر الوقت .

ا لن اأتكلف تاأجري املوا�سالت للو�سول اإىل مقر ال�سركات .. وذلك موفر للمال . واأي�سً

وميكن حتى لأبنائي ت�سديد هذه امل�ستحقات .. وهم عرب البحار واملحيطات .. 

حقا م�سروع احلكومة الإلكرتونية موفر لالأوقات والأموال وله العديد 

من املميزات الأخرى:

التوقيعات الإليكرتونية لأداء خدمات �سخ�سية مثل ال�سرائب

مع  اخلدمة  طالب  تعامل  عن  الناجمة  امل�سكالت  حدة  تخفيف 

موظف حمدود اخلربة اأو غري معتدل املزاج 

اإدارة بال زمان ت�ستمر 24 �ساعة متوا�سلة .

 .. الفاتورة  يدفع  واحد  مواطن 

و�صاأ�صاعده

كل  جعلت  االإلكرتونية  احلكومة 

�صيء �صريعا وموفرا .
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يف  تعبث  التي  اخلبيثة  وامللفات  التج�س�ض  ملفات  من  اأو  اخلطرية  الفريو�سات  من  اأجهزتنا  حتمي  التي  الربامج  هي  احلماية  برامج 

ملفات الأجهزة وت�سيبها ب�سرر اأو ت�سيبنا باإزعاج اأثناء ت�سفحنا لالإنرتنت كفتح ملفات اأو اإعالنات غري مرغوب فيها .

ولكن بع�سنا قد ل يعرف كيف يقوم برتكيب برامج احلماية على جهاز احلا�سوب اخلا�ض به .

اأول 

عليك احل�سول على برنامج حماية اأ�سلي ب�سوؤال املتخ�س�ض عن اأف�سل الربامج املتاحة واملتوافقة مع الويندوز الذي ت�ستخدمه على 

حا�سوبك 

العديد  بها  �سركة  متتلك  كنت  اأو  خا�سا  ا�ستخداما  كان  �سواء 

من الأجهزة .

ثانيا 

حا�سوبك  مع  توافق  قد  الذي  الربنامج  تن�سيب  عليك 

ملف  على  بال�سغط  الربنامج  تن�سيب  ل�سروط  وفقا 

على  الدخول  قبل   )SETUP(

على  اأبدا  تدخل  ل  انتبه   . الإنرتنت 

حماية  برنامج  و�سع  قبل  الإنرتنت 

اأ�سلي .

ثالثا 

الربنامج  و�سع  من  النتهاء  بعد 

عليك اإعادة ت�سغيل جهازك مرة اأخرى 

بعمل

)Restart(

رابعا 

تن�سيبه  مت  قد  الربنامج  اأن  التاأكد  عليك 

اأيقونة  خالل  من  جهازك  على  جيدا 

أماكن  في  إال  تباع  ال  أخرى  حاجيات  شراء  تريدون  أنكم  وتصوروا 
للتبضع  املول  إلى  الذهاب  في  تتردوا  لن  مثال..  كاملوالت  محددة.. 
أقراص  أو  أو كتب  أكانت مالبس  احلاجيات سواء  هذه  ولشراء 
األشياء  من  سواها  أو  ومكاتب  منازل  أثاث  أو  إلكترونية 
أن  في  كثيرا  تفكروا  ولن  املوالت..  في  املتوفرة  املنوعة 
أماكن  بعيدة عن  أماكن قد تكون  تتواجد في  املوالت عادة 

سكناكم.. 
أصحاب  أنفسكم  أنكم  تتصوروا  أن  ميكنكم  اآلن 
األطعمة  من  متنوعة  بضائع  تبيع  متاجر 
واأللبسة والكتب والهدايا والتجهيزات 
البضائع..  من  وسواها  اإللكترونية 
بالطبع ستتوجهون إلى الشركات التي 
تبيع هذه البضائع وتتفقون معها على 
وبشكل  بالبضائع  متاجركم  تزويد 
لهذه  متاجركم  حاجة  وحسب  دوري 

البضائع.. 
أصحاب  أنكم  تتصوروا  أن  أيضا  ميكنكم 
شركات تبيع أنواعا محددة من البضائع.. 
مثال أحدكم ميتلك شركة لتصنيع األجهزة 
اإللكترونية.. واآلخر ميتلك شركة لتصنيع 
لتصنيع  شركة  ميتلك  والثالث  املالبس.. 
هذه  في  وهكذا..  الرياضية..  التجهيزات 
بضائعكم  بتوزيع  معنيني  ستكونون  احلالة 
لتكون  الكبرى  التجارية  واملراكز  املتاجر  على 
موجودة في متناول املتبضعني الراغبني 

ت�سوروا اأنكم تريدون �رشاء �سيء ما من متجر يقع يف نف�س احلي.. امل�ساألة يف غاية ال�سهولة.. ما عليكم 

اإال الذهاب اإىل هناك و�رشاء ما تريدون �رشاءه.. ولكن لو فر�سنا اأن اأحدا ما قابلكم يف الطريق وقال 

لكم باأن هناك متجرا اآخر يبيع نف�س الب�ساعة املوجودة يف متجر احلي ولكن ب�سعر اأرخ�س.. اأكيد اأنكم 

عناء  ي�ستحق  �ستحققونه  الذي  التوفري  دام  ما  و�رشاء حاجياتكم  اإىل هناك  بالتوجه  الفور  �ستفكرون على 

الذهاب اإىل املتجر االآخر حتى ولو كان اأبعد من متجر احلي.. 

من فوائد الت�صوق االإليكرتوين

اأن  دون  امل�صتخدم  مايريده  كل 

يغادر مكانه!
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يف  تعبث  التي  اخلبيثة  وامللفات  التج�س�ض  ملفات  من  اأو  اخلطرية  الفريو�سات  من  اأجهزتنا  حتمي  التي  الربامج  هي  احلماية  برامج 

ملفات الأجهزة وت�سيبها ب�سرر اأو ت�سيبنا باإزعاج اأثناء ت�سفحنا لالإنرتنت كفتح ملفات اأو اإعالنات غري مرغوب فيها .

ولكن بع�سنا قد ل يعرف كيف يقوم برتكيب برامج احلماية على جهاز احلا�سوب اخلا�ض به .

اأول 

مع عليك احل�سول على برنامج حماية اأ�سلي ب�سوؤال املتخ�س�ض عن  واملتوافقة  املتاحة  الربامج  اأف�سل 

الويندوز الذي ت�ستخدمه على حا�سوبك 

العديد  بها  �سركة  متتلك  كنت  اأو  خا�سا  ا�ستخداما  كان  من الأجهزة .�سواء 

ثانيا 

على عليك تن�سيب الربنامج الذي قد توافق مع حا�سوبك  بال�سغط  الربنامج  تن�سيب  ل�سروط  وفقا 

على ملف )SETUP( قبل الدخول على الإنرتنت  اأبدا  تدخل  ل  انتبه   .

الإنرتنت قبل و�سع برنامج حماية اأ�سلي .

ثالثا 

بعد النتهاء من و�سع الربنامج عليك اإعادة ت�سغيل 

جهازك مرة اأخرى بعمل

)Restart(

رابعا 

عليك التاأكد اأن الربنامج قد مت تن�سيبه جيدا 

الربنامج  اأيقونة  خالل  من  جهازك  على 

يف  البداية  �سريط  اأعلى  اأو  اأ�سفل  املوجودة 

جهازك اأو يف قائمة الربامج يف اليوندوز .

خام�سا 

تاأكد  ولكن  الإنرتنت  اإىل  الدخول  الآن  ميكنك 

دائما اأن الربنامج فد مت  حتديثه با�ستمرار لي�سبح فعال مع 

بشراء منتجاتكم..  
واآلن لكم أن تتصورا أن هناك شيئا واحدا ميكنه أن يقوم بكل هذه 
العمليات للجميع دفعة واحدة وبكبسة زر دون أن يضطر أي واحد 
منكم للتحرك من مكانه.. نعم.. هذا ممكن جدا بل ومعروف ومطبق 

ومنذ عدة سنوات وعبر اإلنترنت واسمه »التجارة اإللكترونية«.. 
اإلنترنت ميكنكم  متارس عبر شبكة  التي  اإللكترونية  التجارة  وفي 
الدخول إلى أضخم متاجر العالم ومراكزه التجارية لتبضع كل ما 
يخطر على بالكم من مواد وحتى خدمات.. وهناك مواقع معروفة 
املواقع  من  وهو  مثال   eBay كموقع  التجارة  من  كهذا  نوع  ملثل 
 Amazon املعروفة للتبضع بشكل عام على الشبكة.. وهناك موقع
الكثير  غيرهما  وهناك  الكتب..  لبيع  عامليا  معروف  موقع  وهو 
شراءها  تريدون  التي  املادة  اختيار  هو  عليكم  ما  وكل  املواقع..  من 
إلى  الحقا  طلباتكم  لتصلكم  االئتمانية،  بطاقاتكم  عبر  والدفع 
عناوين منازلكم.. ولكن هذا شكل واحد فقط من أشكال التجارة 
أو   Business-to-Consumer أو   B2C عنه  ويقولون  اإللكترونية 

بالعربي من التاجر إلى املستهلك مباشرة.. 
Business-to- أو    B2B عنه  يقولون  اآلخر  الشكل 
إلى  املصنع  من  أو  التاجر  إلى  التاجر  من  أو   Business

التاجر.. وهذا الشكل هو املتعلق بأصحاب املتاجر مثال 
لتزويد متاجرهم  املنتجة  بالشركات  الذين يتصلون 
بالبضائع، أو بالعكس من أصحاب املعامل أو موزعي 
البضائع  هذه  لبيع  املتاجر  أصحاب  إلى  بضائعهم 

للمتاجر.. 
عنه  يقولون  الذي  وهو  ثالث  شكل  أيضا  وهناك 

e-Business وهذا الشكل يتم من خالله بيع اخلدمات 
واخلدمات  التعليم  اخلدمات  هذه  ومن  الشبكة..  عبر 

من  وسواها  اإللكتروني  التسويق  وخدمات  االستشارية 
طالبي  إلى  املتخصصني  من  تقدم  التي  اخلدمات 

يريدون  طالب  مثال  مباشرين..  كزبائن  اخلدمات 
أعمال  رجال  أو  إلكترونية..  جامعة  عبر  التعلم 
من  إلى  وبحاجة  منتجاتهم  تسويق  يريدون 
يريدون  أو  التسويق..  خطط  لهم  يضعون 
محددة..  أعمال  في  متخصصني  مستشارين 

وهكذا.. 
وكما ترون فإن التجارة اإللكترونية عبر الشبكة لم 

املتبضعني  وأعطت  بل  فحسب..  واملال  الوقت  توفر 
جعل  في  جدا  كبيرة  فرصا  األعمال  ورجال  والتجار 

العالم كله سوقا كبيرة ميكن للراغب أن يعثر فيها على 
ضالته بأفضل وأقل سعر ممكن.. ومع ذلك تبقى هناك الكثير 

النوع  هذا  ممارسة  عند  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي  احملاذير  من 
من النشاط.. وأهمها هو أن هناك هاكرز )متطفلني( يريدون اختراق 
احلسابات اخلاصة للعمالء، خصوصا وأن حركة التجارة اإللكترونية 
تتسم بالسرعة الكبيرة جدا وبالكثافة الكبيرة.. مبعنى أنه في وقت 
واحد ميكن أن تتم الكثير من العمليات على نفس املوقع مما يعطي 
ليست  حسابات  واستخدام  واالستفادة  للدخول  للبعض  الفرصة 
لهم.. وهذا أمر ميكن جتاوزه عبر بعض اإلجراءات البسيطة جدا التي 
مراقبة  ومنها  بها..  يقوم  أن  اإللكترونية  التجارة  ملستخدم  ميكن 
حساباته املالية بشكل دائم، تغيير األرقام السرية اخلاصة بحساباته 
بشكل دوري حتى ال يتمكن أحد من اختراقها.. واألهم التعامل مع 
مواقع جتارة إلكترونية معروفة ولها تاريخ 
أية  من  عمالئها  حماية  في  ومصداقية 

عملية اختراق.. 
وكما ترون فإن العالم يتطور بسرعة كبيرة، 
إمتاعا  وأكثر  أسهل  حياتنا  جلعل  هذا  وكل 
عما سبق.. وما علينا إال االستفادة شريطة أن 
نعرف كيف نستخدم هذه الوسائل التي وجدت 

خلدمتنا.. 

حتميل  يف  االإنرتنت  ت�صتخدم  ال 

حقوق  ذات  ملفات  م�صاركة  اأو 

ملكية

العالمة©  هذه  جتد  عندما 

م�صاحبة الأي عمل البد اأن تعرف اأن 

هذا العمل حممي مبوجب قوانني 

حقوق امللكية الفكرية .
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ا�ستلم االأغبياء الهدايا 

وقاموا بفتحها .. هاااا 

ال يعرفون ما حتمله.

نعم هاك .. اإنها حتمل 

ملفات الهت�س.

يا غبي .. تدعى ملفات 

الفت�س.

�سكرا لك 

يا عنكب.

ههههه .. دمية، 

يا لها من هدية .. 

ولكنها ال تعمل.

تعرف  ال  ملفات  اأي  ت�صتلم  ال 

برجميات  حتوي  فقد  م�صدرها 

طروادة  واأح�صنة  جت�ص�س 

جتعل  اأخرى  �صارة  وبرجميات 

جهازك  اإىل  ي�صلون  الهاكرز 

ب�صهولة .

يف �صباح اأحد الأيام .. 

ا�صتيقظ �صكان مدينة 

نتو ووجد كل واحد 

منهم هدية اأمام منزله 

..
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اأغبياااااااااااااء .. تدعى 

ملفات »البات�س« 

�سكان املدينة تعر�سوا 

ل�رسقات خمتلفة. 

نعم هاك .. ونقوم 

ب�سلب كل ما نريد.

 وهي التي تقوم بفتح »البورت 

Port” الذي من خالله 
ن�ستطيع املرور اإىل داخل 

مدينتهم دون اأن ي�سعروا.

يحاول  هاكرز  هناك  اأن  اكت�صفت  لو 

اقتحام جهازك .. اف�صل جهازك عن 

االإنرتنت فورا .

كلمة مرور ح�سابي 

ال�سخ�سي �رسقت.

كل معلومات بريدي 

االإليكرتوين اختفت.

ما الذي يحدث اأمام 

ق�سم ال�رسطة؟

وبعد مرور يومني.
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واأرقام  ال�صر  بكلمات  حتتفظ  ال 

ملفات  يف  ال�صخ�صية  ح�صاباتك 

على جهازك.

ما هذا.. اأين درا�ساتي 

وحما�رساتي؟!!  لقد 

تعر�ست لل�رسقة اأنا 

اأي�ًسا .. 

هاهاهاا .. االأموال 

واملعلومات والدرا�سات 

كل �سيء يتدفق اإلينا 

من كل اجلهات.

نعم هاك .. ولكن 

هل اأ�سبحنا اأغنياء؟ 

اأم �سيقب�سون علينا 

وي�سرتدون اأموالهم ؟

غبي .. نحن منتلك 

الذهب .. االأموال .. 

االأبحاث.

لقد تعر�ست مدينتنا 

للقر�سنة .. ونحن من �ساعد 

هوؤالء االأ�رسار .. فقد قبلنا 

هدايا وملفات ال نعرف 

م�سدرها. 

معك نتو للدفاع 

عن مدينتنا

واالآن جاء دور .. جدراننا 

النارية �سيقومون بتحديث 

اأنف�سهم .. والبحث عن هذه 

امللفات الغريبة ..

هذه امللفات 

تدعى البات�س تقوم بعمل طرق 

يدخل اجلوا�سي�س من خاللها اإىل 

مدينتنا واأجهزتنا ليتحكموا يف 

كل �سيء.
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ال تن�َس اأن تقوم مب�صح جهازك 

احلماية  بربامج  دوري  ب�صكل 

تقوم  حتى   .. القر�صنة  من 

مب�صح ملفات »البات�س«

ما هذا .. ملاذا توقف 

تدفق املعلومات 

واالأموال؟

هاك .. هل اأ�سبحنا 

فقراء مرة اأخرى؟

ال لن ي�ستطيعوا 

الو�سول اإىل ما 

ح�سلنا عليه.

قب�سنا على كل 

امللفات الغريبة باملدينة 

يا بروفي�سور.

دمروها .. واجعل رجالك متيقظني 

عند كل مداخل وخمارج املدينة .. 

واأعيدوا تو�سيل املدينة ب�سبكة 

االإنرتنت.

�سعروا بوجودنا .. فقاموا بعمل اأول 

خطوة وقاية وهي ف�سل املدينة عن 

�سبكة االإنرتنت حتى ال ن�ستطيع 

الو�سول اإىل اأجهزتهم.

واأنتم اأي�ًسا ال تقعوا يف خطئنا وال 

تفتحوا ملفات ال تعرفون م�سدرها 

.. واأمنوا اأجهزتكم بالربامج امل�سادة 

للتج�س�س وملعرفة املزيد زوروا موقع 

SALEEM NET سليم نت�
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االإنرتنت  ل�صو�س  ي�صتغل 

احلماية  برامج  تثبيت  عدم 

برجميات  الإر�صال  جهازك  على 

جت�ص�س واأح�صنة طروادة .

اأ�سعر ببع�س ال�سعف .. 

اأريد اأن اأح�سل على جرعة 

التحديث.

ال تقلق فكل �سيء 

ي�سري على ما يرام.

اجل�س لتاأخذ قدرا من 

الراحة .. واأنا �ساأراقب 

االأحوال.

كل منا �سيدخل يف هذه امللفات 

وينتحل �سخ�سيته .. اأما اأنا 

ف�ساأنتحل �سخ�سية جديدة لن 

يعرفها اأحدهم.

ويف هذه الأثناء

واأثناء املرور على 

جهاز ما�سح 

امللفات ت�سدت 

برامج احلماية 

للمتج�س�سني

قف وال تتحرك.

عظيم اجلميع 

يقومون بواجبهم 

على اأكمل وجه.
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اأو  معروفة  غري  مواقع  تدخل  ال 

حتميل  مواقع  مثل  م�صبوهة 

والربامج  وال�صرييال  الكراك 

املقر�صنة على االإنرتنت فالهاكرز 

يرتب�صون بك.

كما توقعت مل يتعرف 

علّي اأحد .. فهم 

مازالوا يعملون بالنظام 

القدمي الذي ال ميكن اأن 

يكت�سفني.

يوجد ت�رسيب معلومات 

.. لدينا خمرتقون.

�سعرت االأجهزة بذلك .. ولكن لن 

اأ�ستطيع معرفته .. �سيكون ملفا 

غري مرئي بالن�سبة يل .. البد اأن 

اأح�سل على جرعة التحديث يل 

ولربامج احلماية.

جرعة التحديث لن تاأخذ 

وقتًا طويال ال تقلق.

اأريد اأن اأنقذ معلومات 

املدينة من الت�رسيب.

وجدته .. كما توقعت متخفٍّ يف 

هيئة ملف مل يكن يل وال لربامج 

احلماية اأن نعرفه بدون حتديث.

انتهزت فر�سة عدم 

حتديث اأجهزتكم بربامج 

احلماية احلديثة

حتفظوا عليه يف 

احلَْجر ال�سحي.
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حلماية مدينتنا يجب 

اأن اأ�ستعني باأحدث 

برامج احلماية واأعمل 

دائًما على حتديثها 

.. وعلّي اأن اأزور موقع 

مدينتنا

SALEEM NET



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

هما  ميثلون  و�ملخرتقني  �لتج�س�س  عمليات  �أ�سبحت 

بالتحديد،  و�الإنرتنت  �حلا�سوب  مل�ستخدمي  كبري� 

�ملحرتفني  �أو  �لهو�ة  من  �سو�ء  �أعد�دهم  تز�يد  ومع 

تتز�يد �ملخاطر على �أ�سحاب �الأعمال و�الأمو�ل �لتي 

تتد�ول عرب �الإنرتنت .. وعلى �لنقي�س متاما تتز�يد 

ا جهود �ل�رشكات �لكربى ملكافحة بر�مج �لتج�س�س  �أي�سً

و�الخرت�ق عرب �الإنرتنت.

اأ�سهرها  من  ولعل  احلماية  برامج  من  جمموعة  ال�سركات  كربى  واأ�سدرت 

الربامج التالية:

 AntiVir اأ�سدرته   Avira Premium Security Suite
والإنرتنت  الكمبيوتر  اأركان  لكل  الكاملة  واحلماية  الأمن  برنامج  الأملانية 

الذي ت�ستخدمه حماية �سد الفريو�سات وملفات التج�س�ض وحماية كاملة �سد 

 AntiVir هذا الربنامج من ال�سركة الأملانية ال�سهرية ، malwareالـ

كان اإن�ساوؤه يف عام 1988 واأ�سبح الرائد يف جمال احلماية من ذلك العام اإىل 

الآن لدى الربنامج قدرات رهيبة منها ق�سم حماية �سد الفريو�سات وحماية 

�سد ملفات التج�س�ض وحماية لالإمييل وجدار ناري:

 Antiviral - Antimalware -  

 Antispyware – Anti Dialer – Anti
 Phishing - Root kit protection -

 Email Scanner - Firewall
من  احلماية  على  يعمل  قوي  حماية  برنامج 

املرغوب  غري  والإعالنات  الهكرز 

ا  اأي�سً ويقوم  التج�س�ض  وملفات  بها 

بحماية الإمييل من الر�سائل املزعجة، 

احلماية  على  ا  اأي�سً الربنامج  ويعمل 

اأثناء  والفريو�سات  الهجمات  من 

من  ويحميك  الإنرتنت  ت�سفح 

�سرقة الكوكيز.

لأنظمة  تثبيته  متوفر  الربنامج  هذا 

الت�سغيل التالية:

 Windows 2000 / XP / XP
 x64 editions / Windows

Vista 32 Bit and 64 Bit

)اأ�سدرته   Windows Defender v1.1.1593.0
مايكرو�سوفت(

يعترب هذا املكافح اأحد اأ�سهر برامج احلماية التي اأ�سدرتها مايكرو�سوفت حلماية 

يوفر لك الأمان  التج�س�ض والهكرز واملتطفلني ب�سكل عام حيث  اأنظمتها من 

عملك  طريقة  ح�سب  الإنرتنت  من  �سرائك  اأثناء  واأي�سا  الت�سفح  اأثناء  التام 

لهجمات  يت�سدى   Firewall ناري  جدار  على  الربنامج  هذا  يحتوي   ..

املخرتقني ومن ملفات التج�س�ض واأح�سنة طروادة والديدان واأي�سا الإعالنات 

ملفات  عن  بحثا  لنظامك  �سامل  م�سح  عمل  وت�ستطيع   Adware املزعجة 

والتخل�ض  لإزالتها  املنا�سب  اخليار  الربنامج  يعطيك  اإيجادها  وعند  م�سبوهة 

منها نهائيا دون اأية اآثار .. ومن اأهم مميزات الربنامج اأنه �سمم خ�سي�سا للعناية 

الناري مينع  بنظامك واإبقائه بعيدا عن الأخطار التي ي�سببها الإنرتنت، اجلدار 

�سامل  م�سح  متامـا،  اآمن  بنظام  للتمتع  الفر�سة  لك  ويتيح  نظامك  اإىل  الت�سرب 

مللفات النظام بحثا عن امللفات ال�سارة ويتمتع الربنامج بخا�سية اإيقاف النوافذ 

و�سرعة،  اأمانا  اأكرث  الت�سفح  يجعل  Pop-upsمما  اأوتوماتكيا   الإعالنية 

حتديث يومي لقاعدة بيانات الربنامج للتعرف على جميع الأخطار التي �سدرت 

حديثا.

 A shampoo Antispyware 2.10
برنامج مكافح لربامج التج�س�ض اأكرث من رائع يحمي حا�سبك من اأكرث 

الربنامج  الأمنية.  التهديدات  من   280.000 من 

يقوم مبراقبة وحماية احلا�سوب با�ستمرار. برنامج 

لأخطار  امل�سبوهة  امللفات  كل  لفح�ض 

من  يجعل  مما   ، يفتح  اأن  قبل  حمتملة 

باأح�سنة  جهازك  ي�ساب  اأن  ال�سعب 

الأخرى  ال�سارة  والربامج  طروادة 

.الربنامج هو اأداة جديدة يعطي حلول 

ذكية واإ�سرتاتيجيات جديدة وا�ستثنائية 

من  وغريها  التج�س�ض  من  للحماية 

الربجميات املدمرة حيث ميكن حتديد 

اخلطورة  من  عالية  درجة  وجود 

برجميات  اكت�ساف  ي�ستطيع  حيث 

Rootkits التي تخفي نف�سها عن اأعني 
برجميات احلماية واأي�سا نظام الت�سغيل.

32





الت�صغيل  اأنظمة  حتديث  من  تاأكد 

بامل�صاكل  تهتم  التي  ا  وخ�صو�صً

االأمنية

Security Fix

 Operating System بالإجنليزية:  الت�سغيل  نظام 

جهاز  اإدارة  عن  م�سوؤول  برنامج  هو   )OS اإىل  وتخت�سر 

احلا�سوب  وبرجميات    Hardware ومكوناته  الكمبيوتر 

مثل  �سا�سية  الأ باملهام  الت�سغيل  نظام  يقوم   ،Software
اإدارة وتخ�سي�ض م�سادر احلا�سوب )الذاكرة ، القر�ض ال�سلب، 

اأولوية  ترتيب  اإلخ(،   .. امللحقة  الإ�سافية  لالأجهزة  الو�سول 

خراج،  والإ دخال  الإ اأجهزة  يف  التحكم  وامر،  الأ مع  التعامل 

احلديثة  احلوا�سيب  امللفات.  واإدارة  ال�سبكات،  ت�سهيل 

واحلوا�سيب  ال�سخ�سية  احلوا�سيب  �ساملة  غرا�ض،  الأ متعددة 

باقي  لي�سغل  ت�سغيل  نظام  لها   ،)mainframes(العمالقة

مثلة على اأنظمة ت�سغيل  الربامج مثل التطبيقات الربجمية. ت�سمل الأ

احلوا�سيب ال�سخ�سية »ماك اأو.اإ�ض« » داروين«،»يونك�ض« 

ت�سمل الفوائد الأ�سا�سية لنظام ت�سغيل ما يلي:

ي�سمح بت�سغيل اأكرث من برنامج يف نف�ض الوقت. 1 .

اإىل  يحتاج  لن  الربنامج  ن  لأ الربجمية،  التطبيقات  برجمة  ي�سهل  2 .

التعامل مع )العتاد Hardware( مبا�سرة.

يدير نظام الت�سغيل العتاد وتفاعله مع الربجميات. 3 .

( وطريقة  4 .Hardware يوفر واجهة عالية امل�ستوى )للعتاد 

خرى. للتفاعل مع الربامج الأ

دنى من اأي نظام ت�سغيل هو نواته. هذه هي الطبقة  امل�ستوى الأ

وىل من الربجميات التي يتم حتميلها يف الذاكرة عند اإقالع  الأ

اإىل  الو�سول  اإمكانية  النواة  توفر  الت�سغيل.  بدء  اأو  النظام 

لكل �آلة نظام د�خلي يقوم بت�سغيلها .. وغالبا ما 

تكون عالقتنا بهذه �الآالت �أن ن�سغط على زر �لت�سغيل 

لتعمل �الآلة .. ولكن يف ع�رش �لتكنولوجيا �حلديثة 

�أ�سبح معظم م�ستخدمي �لكمبيوتر يعرفون �لكثري 

عن نظام �لت�سغيل �خلا�س باأجهزتهم وذلك الإنقاذ 

�أجهزتهم و�إعادة ت�سغيلها مرة �أخرى .. ولكن ذلك 

ولكن   ..  PC �ل�سخ�سية  �الأجهزة  يف  د�ئًما  يحدث 

هل نعرف ما هي �أنو�ع �أنظمة �لت�سغيل .. دعونا 

نتعرف عليها. 
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 DSL الـ  و�صالت  �صالمة  من   تاأكد 

ال�صريع  االت�صال  من  تتمكن  حتى 

املبا�صر باالإنرتنت .

والتطبيقات.  النظام  برامج  لكل  الأخرى  ال�سائعة  املركزية  اخلدمات 

هذه اخلدمات ت�سمل -ولي�ض فقط-: جدولة املهام، اإدارة الذاكرة، 

جهزة العتاد. كما هو احلال بالن�سبة للنواة،  الو�سول للقر�ض، و الو�سول لأ

دارة فاإن نظام الت�سغيل كثريا ما يزود بربجميات نظام لإ

اإدماج ويندوز و ماكينتو�ض  )بالرغم من  الر�سومية    واجهة امل�ستخدم 

اإدارة  مثل  ملهام  اأدوات  واأي�سا  الت�سغيل(.  نظام  يف  الربامج  لهذه 

امللفات و اإعداد نظام الت�سغيل. يف اأحيان كثرية يوزع مع نظام الت�سغيل 

�سا�سية لنظام الت�سغيل. برجميات لي�ست لها عالقة مبا�سرة بالوظائف الأ

�خلدمات

�إد�رة �لعمليات

تطبيق،  اأو  اخللفية  يف  تعمل  خدمة  كان  �سواء  حا�سوب،  يف  عمل  اأي 

يجرى داخل عملية. ما دامت معمارية ت�ستخدم يف بناء احلا�سوب، فال 

قدم مثل  . ميكن ت�سغيل �سوى عملية واحدة يف اأنظمة الت�سغيل الأ

واحدة  مرة  عملية  من  اأكرث  ت�سغيل  حماكاة  احلديثة  الأنظمة  ت�ستطيع 

)متعددة املهام( فاإن احل�سول على تعدد املهام يكون بب�ساطة عن طريق 

التحويل بني املهام ب�سرعة. ومع زيادة العمليات التي ي�سغلها امل�ستخدم 

ي�سبح ن�سيب كل عملية من الوقت اأقل، يف كثري الأنظمة قد ي�سبب 

اأو حركة مرتع�سة  اأجزاء من ملفات ال�سوت  هذا م�ساكل مثل تخطي 

ملوؤ�سر الفاأرة.

�لقر�س و�أنظمة �مللفات

اأنظمة امللفات التي ميكن  اأنظمة الت�سغيل العديد من  لدى الكثري من 

تنوع من  اأكرب  لديه  لينوك�ض  ب�سكل طبيعي،   »لينوك�ض«  ا�ستخدامها 

اأنظمة امللفات هذه ودعمها ب�سكل كامل، اأما    ويندوز فمحدود من 

هناك  امللفات  اأنظمة  غلب  لأ وبالن�سبة  امللفات،  لأنظمة  دعمه  ناحية 

طريقتان لتخ�سي�سها، فالنظام هو اإما اأن مزود بقيد للحوادث وهو اخليار 

الآمن واإما غري مزود، ويف حالة النظام املزود بقيد احلوادث لو حدث 

اأن توقف النظام عن العمل فجاأة )يف حالة انقطاع الكهرباء مثال( فاإن 

نظام امللفات غري املزود بقيد للحوادث �سيحتاج اإىل نوع من الفح�ض 

يف حني يحدث هذا تلقائيا يف اأنظمة امللفات املزودة بقيد احلوادث.

�ل�سبكات

بروتوكول  ا�ستخدام  على  قادرة  احلديثة  الت�سغيل  اأنظمة  اأغلب 

اأن  ميكن  الأنظمة  اأحد  اأن  يعني  مما   .TCP/IP العاملي  ال�سبكات 

والطابعة،  امللفات،  مثل  امل�سادر  وي�ساركه  اآخر،  نظام  �سبكة  يف  يظهر 

وما�سح ال�سور، والكثري من اأنظمة الت�سغيل اأي�سا تدعم واحدا اأو اأكرث 

والربوتوكولت  م�سّنع،  بكل  اخلا�سة  التقليدية  الربوتوكولت  من 

اخلا�سة مبيكرو�سوفت يف ويندوز. هناك اأي�سا بروتوكولت خا�سة مبهام 

معينة.
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حتتوي اأنظمة الت�صغيل على جزء 

 System Update ي�صمى

يتم �صبطه لتحديث النظام 

اأوتوماتيكيا ال تن�َس اأن تفّعل 

هذه اخلا�صية

من �الأ

قبل  امل�ستخدمني  من  التحقق  يعني:  الت�سغيل  نظام  منظور  من  من  الأ

ميلكه  الذي  بالو�سول  ال�سماحية  م�ستوى  ت�سنيف  بالو�سول،  ال�سماح 

امل�ستخدم، وحتجيم م�ستوى الو�سول تبعا لل�سيا�سة التي يحددها مدير 

النظام

و�جهة �مل�ستخدم.

ر�سومية  م�ستخدم  واجهة  توفر  اليوم  احلديثة  الت�سغيل  اأنظمة  اأغلب 

قدم تربط ب�سكل وثيق بني الواجهة  )GUI(. بع�ض اأنظمة الت�سغيل الأ

الر�سوميات  حدث تف�سل بني نظام  الت�سغيل الأ اأنظمة  بينما  الر�سومية 

الفرعي والنواة.

Hardware م�سغالت �لعتاد

م�سغل العتاد هو قطعة من برجميات احلا�سوب �سممت لت�سمح بالتفاعل 

بني العتاد والربجميات.

و�جهة �لتطبيقات

الدوال  من  جمموعة  والتطبيقات  الربامج  ملطوري  توفر  الواجهة  هذه 

والدوال  الذاكرة  لإدارة  دوال  مثل  ا�ستعمالها  يكرث  التي  الأ�سا�سية 

عمل  ت�سهل  الواجهة  هذه   . وغريها  امللفات  لإدارة  ودوال  الر�سومية 

التي  الربامج  يف  املهمات  بهذه  القيام  عليه  توفر  اإنها  حيث  املربمج 

يكتبها.

�لوظائف �الأ�سا�سية

عمل  يف  �أ�سا�سية  وظائف  �لت�سغيل  لنظام 

�حلا�سوب من �أهمها:

التخزين  و�سائط  من  العديد  على  امل�ستخدم  ملفات  	•تنظيم 
امل�سغوط  والقر�ض  ال�سلب  كالقر�ض   )Storage Media(

.)CDROM(

 • 	File ملف)  نظام  على  ت�سغيل  نظام  كل  يعتمد 

System( خا�ض به، مثال، تعتمد معظم اأنظمة 
ت�سغيل  مايكرو�سوفت  ويندوز اجلديدة على 

.NTFS نظام

على  املحملة  الربامج  •تنظيم  	
 )hardware( احلا�سوب وقطع الأجهزة

لوحة  و  الطابعة  و  كال�سا�سة  به،  املت�سلة 

املفاتيح .. اإلخ

الأجهزة  قطع  اأخطاء  •معاجلة  	
والربامج وتفادي خ�سارة املعلومات.

•املحافظة على �سرية النظام و ذلك  	
به  امل�سموح  غري  الو�سول  عدم  ل�سمان 

للبيانات والربجميات.

•اإدارة الذاكرة الرئي�سية ووحدات  	
املعاجلة  وحدة  واإدارة  والإخراج  الإدخال 

ووحدات التخزين الثانوي.
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الكمبيوتر البدائي .

• هل اأنت م�ستخدم جديد لأجهزة الكمبيوتر؟ 	
اإحداها؟  ا�ستخدام  تريد  وملاذا  الأجهزة  هذه  به  تقوم  عما  ت�ساءلت  هل 

مرحبًا بك — اأنت يف املكان ال�سحيح. حيث يغطي هذا الباب نظرة عامة 

لها،  املختلفة  والأنواع  الكمبيوتر،  اأجهزة  هي  ما  الكمبيوتر:  اأجهزة  حول 

وماذا ميكنك اأن تفعل با�ستخدامها.

•ما هي اأجهزة الكمبيوتر؟ 	
عمليات  اأو  مهام  عدة  توؤدي  اأجهزة  عن  عبارة  هي  الكمبيوتر  •اأجهزة  	
اأجهزة  تعمل  الربامج،  اأو  الإر�سادات  من  ملجموعة  تبعًا  ح�سابية 

اإىل  الأجهزة  ت�سري  وبرامج.  اأجهزة  بني  التفاعل  خالل  من  الكمبيوتر 

اأجزاء الكمبيوتر التي ميكنك م�ساهدتها ومل�سها، وت�سمل علبة الكمبيوتر 

وكافة حمتوياتها، وتعد ال�سريحة ال�سغرية امل�ستطيلة ال�سكل التي ت�سمى 

من  قطعة  اأهم  هي  املعالج  اأو   )CPU( املركزية  املعاجلة  وحدة  بـ 

الذي يرتجم  —  وهو اجلزء  ‘عقل’ الكمبيوتر  الأجهزة. حيث متثل 

الإر�سادات، ويتوىل اإجراء العمليات احل�سابية، اأما عنا�سر الأجهزة، مثل 

جهاز العر�ض ولوحة املفاتيح واملاو�ض والطابعة واملكونات الأخرى، 

اأو  الإر�سادات  اإىل  الربامج  ت�سري  اأواملكونات،  الأجهزة  بـ  فت�سمى 

يعد  حيث  توؤديه.  اأن  ينبغي  عما  الأجهزة  باإعالم  تقوم  التي  الربامج، 

برنامج معاجلة الكلمات، الذي ميكنك ا�ستخدامه لكتابة اأحرف على 

الكمبيوتر، نوعًا من هذه الربامج، ويعد نظام الت�سغيل )OS( برناجمًا 

يدير الكمبيوتر والأجهزة املت�سلة به.

•اأنواع اأجهزة الكمبيوتر 	
توجد  جهة،  فمن  والقدرة،  احلجم  حيث  من  الكمبيوتر  اأجهزة  •تتنوع  	

اأجهزة الكمبيوتر الفائقة، وهي عبارة عن اأجهزة كمبيوتر �سخمة جدًا 

ومزودة باآلف املعاجلات ال�سغرية املرتبطة التي تقوم باإجراء عمليات 

ح�سابية معقدة للغاية، ومن جهٍة اأخرى، توجد اأجهزة الكمبيوتر بالغة 

ال�سرتيو  واأنظمة  التلفزيون  واأجهزة  ال�سيارات  يف  واملدجمة  ال�سغر 

واحلا�سبات والأجهزة املنزلية، حيث مت ت�سميم اأجهزة الكمبيوتر هذه 

لإجراء عدد حمدود من املهام.

ل�ستخدامه  املحمول،  الكمبيوتر  اأو  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  ت�سميم  •مت  	
الكمبيوتر  اأجهزة  اأنواع  من  العديد  وهناك  واحد،  �سخ�ض  بوا�سطة 

الكمبيوتر  واأجهزة  املكتب،  �سطح  كمبيوتر  اأجهزة  مثل  ال�سخ�سية: 

املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر املحمولة يف راحة اليد، واأجهزة الكمبيوتر 

اللوحية.. 

ملعرفة املزيد تابع �سـ 42.  

•هل اأنت م�ستخدم جديد لأجهزة الكمبيوتر؟ 	
•ما هي اأجهزة الكمبيوتر؟ 	

•اأنواع اأجهزة الكمبيوتر 	
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ال جتعل جهازك عر�صة لل�صرقة 

وا�صتخدم تقنيات ت�صفري 

البيانات لت�صمن عدم �صرقة 

املعلومات عند �صرقة اجلهاز 

وال تن�َس ا�صتخدام الن�صخ 

االإحباطية .

راجع موقعنا للمزيد

تعر�س مبنى املعلومات مبدينة 

نتو ل�ساعقة كهربائية اأ�سعلت 

به النريان.

ماذا ؟!! احرتق مبنى 

املعلومات .. �ساآتي 

فورا.

اأمتنى اأن 

نظام الن�سخ 

االحتياطية كان 

يعمل.
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ال تن�َس اأن تقوم بتفعيل 

خا�صية الن�صخ االحتياطي .

ملعرفة الطريقة زوروا موقع 

�صليم نت

 SALEEM NET

خمزن معلومات املدينة دمر 

متاما.. وهو يحوي معلومات 

خطرية عن مدينتنا.

ما هذا لقد دمر 

احلريق كل �سيء ..

هيا بنا .. د.زيزو 

املكان كله ينهار من 

جراء احلريق.

غرفة �رسائط التخزين

tape storage Room

ال تقلق بروفي�سور نتو .. اإن 

�ساء الله �سن�ستطيع اإنقاذ 

املعلومات.

ودمرين اأنا اأي�ًسا .

هذه الغرفة ما 

كنت اأبحث عنه.

د.زيزو البد اأن نرحل فورًا .. املخزن 

�سينهار يف حلظات.

بالفعل هي الغرفة 

التي اأبحث عنها.
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قم دائما بعمل ن�صخ احتياطية 

مللفاتك الهامة واحتفظ بها 

خارج اجلهاز .

اهربوا .. ابتعدوا عن 

مكان االنهيار

د.زيزو بالداخل 

علينا اأن ننقذه

وبعد فرتة

د.زيزو يخرج

مل نخ�رس يف هذا احلريق معلومات 

مدينتنا فقط .. بل خ�رسنا اأي�ًسا 

طبيب مدينتـ ...

رائع اأنك احتميت 

بهذه الغرفة

وبعد اأن اأخذ د.زيزو ق�سطا من الراحة .. 

وبداخل الأكادميية.

د.زيزو نريدك اأن ت�رسح لطلبة 

املدينة كيف ا�ستطعت اأن تنقذ 

معلومات املدينة.

مدينتنا مثل اأي حا�سوب حتتوي على معلومات 

كثرية وهامة .. وحتى ن�ستطيع حماية هذه 

املعلومات من اأي اأخطار البد اأن نقوم بعمل 

ن�سخ احتياطية لهذه املعلومات.
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مادام الن�صخ االحتياطي يعمل 

اأوتوماتيكيا ميكننا اأن نح�صل على 

معلوماتنا بعد الكوارث .

ملعرفة املزيد زوروا موقع 

SALEEM NET صليم نت�

انظروا.. هذه جمموعة من امللفات 

يتم ن�سخها ب�سكل تلقائي اإىل داخل 

مكان الن�سخ االحتياطية.

وبداخل هذا املكان يتم تخزين 

املعلومات على هيئة تخزين �رسيطي 

tape storage

ولهذه الن�سخ 

االحتياطية فوائد 

كثرية منها 

توفري كبري يف 

التكاليف.

م�ستوى اأعلى يف 

االإنتاجية.

الب�ساطة 

للم�ستخدمني.

اأ�سا�س حا�سوبي 

اأكرث اأمانًا.

وبدون نظام الن�سخ االحتياطية كنا فقدنا كل 

معلومات مدينتنا .. ولكن احلمد لله كان نظام الن�سخ 

االحتياطية يعمل وحفظ لنا معلومات مدينتنا على 

ال�رسائط التخزينية و�سنعمل جميعا على ا�سرتجاعها.

واأنتم اأي�ًسا عليكم جميعا عمل ن�سخ 

احتياطية من ملفاتكم الهامة.

ملعرفة كيفية �سبط عمل الن�سخ 

االحتياطية .. زوروا موقع �سليم نت

SALEEM NET

ت
مت

وهناك ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية للتخزين ال�رسيطي وهي

الن�سخ االحتياطي Backup التخزين ملدى ق�سري.

االأر�سفة “املحفوظات” Archiving التخزين ملدى طويل.

.Recovery Disaster اال�ستعادة بعد الكارثة
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حماولة ل�صرقة كمبيوتر بدائي .

	•اأجهزة كمبيوتر �سطح املكتب
يتم ت�سميم �أجهزة كمبيوتر �سطح �ملكتب لال�ستخد�م على مكتب �أو طاولة. 

�أنو�ع �أجهزة �لكمبيوتر  �أقوى  وتكون هذه �لأجهزة عادًة كبرية �حلجم، وتعترب هي 

�ل�سخ�سية. ويتم ت�سنيع �أجهزة كمبيوتر �سطح �ملكتب من مكونات منف�سلة. حيث ي�سمى �ملكون �لأ�سا�سي بـ وحدة �لنظام، 

وهي عادًة تكون عبارة عن علبة م�ستطيلة �ل�سكل تو�سع على �ملكتب �أو حتته. وتت�سل �ملكونات �لأخرى )مثل جهاز �لعر�ض 

و�ملاو�ض ولوحة �ملفاتيح( بوحدة �لنظام.

•اأجهزة الكمبيوتر املحمولة 	
تتميز �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة باأنها �أجهزة كمبيوتر ميكن حملها ب�سهولة وهي ذ�ت وزن خفيف، ومزودة ب�سا�سة دقيقة، 

�لكمبيوتر �ملحمولة  �أجهزة  ل�سغر حجمها، ميكن ت�سغيل  �لكمبيوتر �ملفكرة نظر�ً  �أجهزة  بـ  �لأجهزة  وغالًبا ما ت�سمى هذه 

با�ستخد�م �لبطاريات، لذلك ميكنك �أخذها �إىل �أي مكان، بخالف �أجهزة كمبيوتر �سطح �ملكتب، جتمع �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة 

وحدة �ملعاجلة �ملركزية و�ل�سا�سة ولوحة �ملفاتيح يف علبة و�حدة. كما يتم طي �ل�سا�سة على لوحة �ملفاتيح عند �لنتهاء 

من ��ستخد�م �جلهاز.

•�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة يف ر�حة �ليد 	
ت�سمى �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة يف ر�حة �ليد �أي�سًا بـ �مل�ساعد�ت �لرقمية �ل�سخ�سية )PDAs(، وهي عبارة عن �أجهزة 

كمبيوتر تعمل بطاقة �لبطارية وهي �سغرية ب�سكل يكفي حلملها يف �أي مكان تقريبًا. وبالرغم من �أنها لي�ست بقوة �أجهزة 

�ليد تعد مفيدة جلدولة  �لكمبيوتر �ملحمولة يف ر�حة  �أجهزة  �أن  �إل  �لكمبيوتر �ملحمولة،  �أجهزة  �أو  كمبيوتر �سطح �ملكتب 

�ملو�عيد وتخزين �لعناوين و�أرقام �لهو�تف وت�سغيل �لألعاب. وحتتوي بع�ض �أجهزة �لكمبيوتر هذه على قدر�ت �أكرث تقدمًا، 

مثل �إجر�ء �لت�سالت �لهاتفية �أو �لو�سول �إىل �لإنرتنت. كما حتتوي تلك �لأجهزة، بدًل من لوحة �ملفاتيح، على �سا�سات تعمل 

باللم�ض ميكنك ��ستخد�مها بالإ�سبع �أو بـ �إبرة �لفونوغر�ف )وهي عبارة عن �أد�ة �إ�سارة على �سكل قلم(.

•�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية 	
و�أجهزة  �ملحمولة  �لكمبيوتر  �أجهزة  ميز�ت  بني  جتمع  حممولة  �سخ�سية  كمبيوتر  �أجهزة  �للوحية  �لكمبيوتر  �أجهزة  تعد 

�أجهزة قوية  �لأجهزة باأنها  �لكمبيوتر �ملحمولة، تتميز هذه  �أجهزة  �ليد، وكما هو �حلال يف  �لكمبيوتر �ملحمولة يف ر�حة 

وحتتوي على �سا�سة م�سمنة، وكما هو �حلال �أي�سًا يف �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة يف ر�حة �ليد، تتيح هذه �لأجهزة �إمكانية 

كتابة مالحظات �أو ر�سم �سور على �ل�سا�سة، وذلك يكون عادًة با�ستخد�م قلم لوحي بدًل من �إبرة �لفونوغر�ف، ميكن لهذه 

�لأجهزة �أي�سًا حتويل �لكتابة باليد �إىل ن�ض مكتوب، تكون بع�ض »�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية قابلة للتحويل« وتتميز 

ب�سا�سة يتم تدويرها وفردها بحيث تك�سف عن لوحة �ملفاتيح �ملوجودة حتتها.
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اأعلنت اأكادميية مدينة نتو عن 

جمموعة جديدة من الوظائف 

التي تبحث عن كفاءات جديدة 

لت�سغلها. 

رائع .. تتوفر يفَّ جميع 

ال�رسوط .. �ساأقدم حاال.

واأنا �ساأقدم.

واأنا اأي�ًسا �ساأقدم طلبا 

ل�سغل هذه الوظيفة.

تُرى هل �سيحقق 

اجلميع النجاح؟!!

االعمال  يف  الكمبيوتر  ا�صتعمال 

يف  واملال  اجلهد  من  الكثري  يوفر 

حفظ امللفات والبيانات املهمة

من املوؤكد اأنني �ساأجنح 

.. فاأنا امل�ساعد االأول 

للربوفي�سور نتو.
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االعمال  يف  الكمبيوتر  ا�صتعمال 

االت�صال  يف  اجلهد  من  الكثري  يوفر 

مع العمالء

لي�س هناك مكان للو�ساطة 

يف مدينتنا .. فالنجاح 

لالأ�سلح.

�سيحدد االختبار اأيكم 

اأ�سلح ل�سغل الوظائف 

املطروحة.

التقلق يا بروفي�سور نحن 

م�ستعدون لالختبار.

االختبار االأول �سيكون يف البحث 

عن املعلومات .. اأمامكم �ساعة 

واحدة لياأتي كل منكم مبا 

ي�ستطيع من معلومات.

اأنا االأ�سلح .. فاأنا اأمتلك 

قدرات متعددة
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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"

واأنا اأح�رست روابط كل 

مواقع املعلومات والكتب

واالآن جاء موعد اختبار 

االت�سال

لقد قمت باالت�سال بجميع 

اأفراد عائلتي واأر�سلت لهم 

ر�سائل عرب الربيد االإليكرتوين.

اأما اأنا فقد ات�سلت باأكرث من 

�سديق عرب االت�سال الفوري.

ال داعي لل�سجار فجميعكم 

حقق درجة النجاح .. واالآن جاء 

موعد اختبار م�ساركة امللفات.

ولكن ماذا ميكنني 

اأن اأفعل يف هذا 

االختبار؟!!!

لقد جمعت كل املعلومات 

التي وجدتها اأمامي.

اأما اأنا فاأح�رست كل املعلومات 

عن اخلدمات املختلفة.
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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 .

واالآن جاء وقت اللعب عرب 

�سبكتنا .. كل منكم 

يجل�س اأمام جهازه 

لي�ستمتع باللعب.

اأنا من �سيفوز.

لي�س قبل اأن 

اأفوز اأنا.

ت
مت

لقد انتهيت من 

م�ساركة �سورتي.

نتيجة االختبارات .. مل ير�سب اأحد.. جنح 

اجلميع .. فاختبارنا كان الإثبات قدراتكم 

على جميع وظائف االإنرتنت من البحث 

عن معلومات و االت�سال باالآخرين 

وم�ساركة امللفات والت�سوق واللعب على 

�سبكة االإنرتنت.
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الطاقة  م�صادر  من  االأجهزة  اف�صل 

عند مغادرة املنزل اأو املكتب فهذا 

يوفر يف الطاقة
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هل تعرف ماذ� تعني كلمة »تكنولوجيا �ملعلومات �خل�رش�ء« �أو 

Green IT، بب�ساطة �سديدة هي عبارة عن فكرة تعمل على قد 
تخفيف �النبعاثات �ل�سارة يف �لكون ب�سكل عام، وقد �أطلق 

عليها ��سم �خل�رش�ء ت�سبيها بالنباتات �خل�رش�ء �لتي تعمل على 

�حلفاظ على �لبيئة.

�مل�سئولون  �كت�سف  �أن  بعد  �النت�سار  يف  �لفكرة  هذه  بد�أت 

�سبكة  على  �ملخزنة  �لبيانات  كمية  �أن  �لدولية  �لبيانات  عن 

�الإنرتنت و�ل�سبكات �خلا�سة يف �ل�رشكات و�لهيئات �خلا�سة ال 

ت�ستخدم �لبيانات �مل�سافة على �خلو�دم �ملرفوعة على �ل�سبكة 

�الأم )تقنيات تكنولوجيا �ملعلومات ت�ستهلك �أكرث من 70% من 

�لطاقة بد�خل �ل�رشكات و�ملنظمات كافة(

ال ُيعترب �لتو�سع �لرقمي و�لذي ن�سهده �لدو�ء لكل د�ء! فكما لها 

من منافع لها �أي�سًا عو�قب و�آثار بيئية �سارة:

ي�ستهلك �لتو�سع �لرقمي كميات كبرية من �مل�سادر لبناء مر�كز 

�لذي  �الأمر   Servers �خلو�دم  و�أجهزة   Data Centers �لبيانات 

ي�ستوجب �حتياجات �أكرب من �لطاقة.

��ستخد�م  ن�سبة  فمتو�سط  �مل�سادر،  تلك  معظم  هدر  يتم 

�أجهزة �خلو�دم Servers يرت�وح ما بني 5% �إىل 15% للخو�دم 

�لتي يتعامل  �ملُت�سابكة )وهي �خلو�دم مثل هوت ميل وياهو 

معها جمموعة كبرية من �مل�ستخدمني( وبن�سبة 20% �إىل %40 

تخدم  �لتي  �خلا�سة  �خلو�دم  )وهي  �ملت�سابكة  غري  للخو�دم 

�ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة( وذلك يعني �أن ُمعظم �ل�رشكات 

تقوم بدفع تكاليف �لطاقة �مل�ستخدمة لت�سغيل مر�كز �لبيانات 

بن�سبة 100% ولكنها ت�ستخدم 27.5% فقط من �إمكانياتها وهو 

ما ُيعد �إ�رش�فًا فادحًا للمو�رد!

يف نف�س �لوقت، قلما يتم ��ستخد�م 70% من �ملعلومات �لتي 

على  يجب  ولذلك  و�ل�رشكات،  و�لهيئات  �ملنظمات  حتوزها 

ناع تكنولوجيا �ملعلومات تقليل �الآثار �لبيئية للنمو �ل�رشيع  �سُ

للمعلومات.

لتحقيق هذ� �لقدر من �لكفاءة هناك �لعديد من �خلطط �لتي 

ت�ستخدم ولكنها حتتاج �إىل مو�سوعات منفردة �إال �أننا �سوف 

نذكر منها ما ميكن فهمه ب�سكل مب�سط الأ�سدقائنا �لقر�ء

De-duplication إلغاء تكر�ر �لبيانات�

تقوم �لفكرة على تقليل كمية �لن�سخ �ملخزنة �حتياطيا، و�لتي 

�مللفات  لنف�س  مر�ت  عدة  تخزينها  بتكر�ر  �مل�ستخدم  يقوم 

لهذه  �ملتبعة  �لتقنية  فتقوم  �ل�سبكة،  على  خمتلفة  باأماكن 

�ملبادرة بقبول ن�سخة و�حدة فقط لتخزينها.

ولهذ� �لعديد من �الإيجابيات:

تلك  و��ستخد�م  للمعلومات  �ل�رشيع  �لنمو  تقليل  على  �لعمل 

�ملعلومات ب�سكل �أف�سل.

تقليل  طريق  عن  �لبيانات  الإد�رة  �ملالية  �لتكاليف  تقليل 

�لتكاليف �لثابتة و�ملتكررة لعمليات �لن�سخ �الحتياطي و��سرتجاع 

�لبيانات.

تقليل �لتكاليف �ملتكررة �ملتعلقة باملو�رد �لب�رشية على �إد�ر�ت 

ُنظم تكنولوجيا �ملعلومات.

 Data Centers �لبيانات  مر�كز  حتول  عملية  يف  �مل�ساهمة   

�إىل مر�كز �سديقة للبيئة عن طريق تقليل �لن�سخ �لكربونية 

»�ملعامالت �لورقية« العتمادها على توفري م�ساحات �لتخزين 

�لرقمية.

Information Lifecycle Management اإدارة دورة حياة املعلومات

�أهميتها  لدرجة  طبقًا  �ملعلومات  تخزين  على  �ملبادرة  تقوم 

بد�خل دورة حياتها مع مر�عاة توفري طاقة و�سائل �لتخزين 

�مل�ستخدمة يف ذلك، حيث تكون �لعالقة كالتايل: كلما ز�دت 



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 .
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وتقوم  �أكرب،  طاقة  توفري  �رشورة  ز�دت  �ملعلومات  �أهمية 

�الأقل  �ملعلومات  �ملعلومات برتحيل  �إد�رة دورة حياة  تقنيات 

�أهمية �إىل و�سائل تخزين �أخرى تتطلب طاقة �أقل.

كيف تتحول اإىل ُم�صتخدم نظيف تكنولوجيًا؟

نقرتح عليك �لبحث د�ئمًا عن �ملنتجات �الإليكرتونية �ل�سديقة 

�سيا�سات  عامليًا  �لفيدر�لية  �لوكاالت  حددت  فقد  للبيئة، 

لتلزم  �لتكنولوجية  للمنتجات   EPP بيئيًا«  �ملف�سلة  »�مل�سرتيات 

به �ل�رشكات �مل�سنعة، وهناك �لعديد من �ل�سعار�ت و�لرموز �لتي 

ُتفرق تلك �ملنتجات عن بقيتها، فعلى �سبيل �ملثال �سعار جنمة 

�لطاقة Energy Star �أو رمز EPEAT، حاول �لبحث عن تلك 

�ملنتجات و��ساأل �لباعة د�ئمًا عنها.

لذلك فعلى �ملنظمات �لعربية �حلكومية �لبدء يف �أخذ ُمبادر�ت 

�لتاأثري  تقليل  يف  معها  �لتعاون  على  �الأفر�د  لت�سجيع  جادة 

ب�سكل  �ملعلومات  تكنولوجيا  و��ستخد�م  �لبيئة  على  �لعك�سي 

�قت�سادي وفعال نظرً� للعبها دور� هاما ومركزيا يف هذه �ملهمة 

�لعاجلة.

ن�صائح هامة لكي تكون اأكرث �صداقة للبيئة عندما ت�صتخدم التكنولوجيا:

1- ال تطبع �أور�قا من �لطابعة �إال عند �ل�رشورة �لق�سوى

2- ��ستخدم �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة بدال من �الأجهزة �ملكتبية 

�لكبرية فهي ت�ستخدم طاقة �أقل

�أو  �ملنزل  �لطاقة عند مغادرة  �الأجهزة من م�سادر  3- �ف�سل 

�ملكتب

�لورقية  �ملر��سالت  عن  عو�سا  �الإليكرتوين  �لربيد  ��ستخدم   -4

و�لفاك�س �إلخ

�لورق  ال�ستهالك  تقليال  وظهرها  �لورقة  وجه  على  �طبع   -5

كلما �أمكن 

6- قلل من �نبعاثاتك �لكربونية عن طريق هذ� �ملوقع

http://www.carbonfund.org/Calculators#Home 



و�سلت قطر�ت �ملاء 

�لعذب �إىل جذور �سجرة �لزيتون �لعجوز، 

�لتي �نتع�ست بو�سول �ملياه �إليها.. 

توقفت قطرة قبل �أن تدخل عرب �جلذور وقالت 

با�ستغر�ب »كيف و�سلت و�سديقاتي �إىل هنا؟!!. وكيف 

�سعدن �سديقاتي �إىل قمة �ل�سجرة؟!« نادت..« �أيتها �ل�سجرة، 

هل ترفعيني �إىل �أور�قك �لعالية؟«

�سحكت �ل�سجرة عندما �سمعت �سوؤ�ل �لقطرة وقال »�أهال 

بك �أيتها �ل�سديقة �لتي طال �نتظاري لها، و�علمي �أنك 

و�سديقاتك قطر�ت عذبة �سهية، ولوال هذ� ملا 

�سعرت باالرتو�ء و�النتعا�س.«

مياه  ت�صتغل  اأن  ميكن 

بعد  ال�صرب  يف  البحر 

حتليتها
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ردت قطرة �ملاء »ولكن يا �سديقتي هل �أنكر ذ�تي و�أخرج 

من جلدي؟!!. �أنا �أعرف نف�سي جيد�، �أنا و�سديقاتي جئنا 

من و�سط غري عذب ال نقوى على �لت�سلق لالأعلى!!«

ردت �ل�سجرة »��سمعي يا �سديقة، لقد �أك�سبتني حياتي 

�ملديدة معرفة كبرية. و�أنا �أعرف متاما �أن ما تقولينه 

لالأعلى  رفعكن  على  �أ�ستعني  �أنني   ، �حلقيقة  �سحيح. 

ملا  ماحلات  كننت  ولو   ، حالوتكن  و  عذوبتكن  بف�سل 

�سمحت لكن بال�سعود.«

عذب  �ملاء  �أن  »�أعرف  بده�سة  قائلة  �لقطرة  تدخلت 

�أ�سمعه  �أما ماء حلو وماء مالح، فهذ� ما  وغري عذب، 

منك للمرة �الأوىل!!«

�سحكت �ل�سجرة قائلة »تذكري يا �سديقتي �أنك �أ�سبحت 

�مللح،  ذر�ت  عنك  ذهبت  �أن  بعد  عذب  ماء  قطرة 

و�أ�سبحت كمعدن نقي.« وتابعت �ل�سجرة حديثها قائلة 

�ملغناطي�س يجذب  كما  �لعذبة  �ملياه  فاأجذب  �أنا  »�أما 

�حلاجة  د�ئمة  جذعي  د�خل  فاالأمالح  �لنقية،  �ملعادن 

لعذوبتكن.«

وتوقفت �ل�سجرة قليال عن �لكالم مما �أثار ف�سول قطرة 

�ملاء �أكرث فت�سائلت »هه.. ماذ� بعد؟!!«

�أردفت �ل�سجرة قائلة » هذ� ما �أقدر على فعله مثلما 

يقدر �ملاء �أن ي�سيل يف �ملنحدر�ت، ح�سب قو�نني �لطبيعة. 

�أما �الن�سان  فقد قام بعك�س هذه �لعملية مبا �أعطاه �هلل 

�سبحانه وتعاىل من عقل وفكر وح�سن تدبري.«

هزت �لقطرة ر�أ�سها وكاأنها فهمت ومتتمت »�إنه �الإن�سان 

د�ئما!!«.. �سحكت �ل�سجرة وتابعت »نعم يا �سديقتي.. 

عقل  من  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أعطاه  مبا  �الإن�سان  �إنه 

لي�سخر فيه �لطبيعة خلدمته.. و��سمعي ما ح�سل..« 

»��ستطاع �الإن�سان �أن ي�ستخل�س �ملاء �لعذب من �ملاء �ملالح، 

�إىل  �لعذب  �ملاء  و  جانب  �إىل  �الأمالح  ف�سل  �أن  وبعد 

جانب �أخر وتركهما على طريف غ�ساء دقيق �مل�سام، عاد 

يف �ليوم �لتايل فوجد �ملاء �لعذب قد ت�رشب عرب �لغ�ساء 

ر�جعًا �إىل �جلانب �ملالح، ففهم �أن �ملاء ي�سري من منطقة 

�لرتكيز �الأقل �إىل منطقة �لرتكيز �الأعلى لالأمالح، وكان 

هذ� �كت�ساف بالغ �الأهمية، ��ستفاد منه �الإن�سان يف كثري 

�الأ�سمدة  زيادة  عن  توقف  �أنه  �أهمها  �لتطبيقات،  من 

لالأ�سجار حتى مينع �ملاء من عك�س �مت�سا�سه من �الأر�س 

�إىل جذوعها و�أبقى تركيز ما بد�خل �جلذع �أعلى منه 

حول �جلذور لي�سمن �ن�سياب �ملاء الأعلى �ل�سجرة.«

�ل�سغط   : �لطبيعية  �لظاهرة  هذه  على  �الإن�سان  »�أطلق 

�الأ�سموزي. وفعل �أكرث من ذلك، فقد �أمت �الإن�سان عملية 

ف�سل �الأمالح بعملية معاك�سة �أ�سماها �ل�سغط �الأ�سموزي 

هائلة،  قوى  تتطلب  �لطبيعة  معاندة  لكن  �لعك�سي. 

فجهز �الإن�سان م�سخات كبرية على جهة �ملاء �ملالح من 

�لغ�ساء حتى مينع عودة �ملاء �لعذب كما حدث معه يف 

جتربته �الأوىل.«  

تذكرت قطرة �ملاء قائلة »نعم، �أذكر �أننا عانينا �ختناقا 

مما  �سيئا  �أعرف  مل  بعدها  ولكن  جد�.  كبري�  �ن�سغاطًا 

ح�سل!!«

�ل�سغط  �أن  يا �سديقتي هو  �ل�سجرة »ما ح�سل  تابعت 

�ل�سديد جد� جعلكم حتاولون �لعبور �إىل �لو�سط �لعذب، 

ولكنكم مل جتدو� �أمامكم �سوى معرب وحيد هو عبارة عن 

طبقات لت�سفيتكم من �أمالحكم �لز�ئدة، وعندما عربمت 

فقدمت �لكثري من تلك �الأمالح �إىل �أن و�سلتم �إىل �ملياه 

�لعذبة و�رشمت جزء� منها. وجريتم معها عرب قنو�ت 

�لري قا�سدين تربتي وجذوري.«

عذبة،  مياه  قطرة  »�أنا  و�ساحت  �ملاء  قطرة  فرحت 

تكون  ولن  �أور�قك  �إىل  �ساأعرب  و�لرتبة.  �الأ�سجار  ت�سعد 

مهمتي �سعبة.«

وفجاأة توقفت قطرة �ملياه كمن تذكر �سيئا، وتوجهت 

�سديقتي  يا  »ولكن  �أخرى  مرة  �سائلة  �ل�سجرة  �إىل 

ماق�سة �الأ�سجار �لياب�سة �جلافة �لتي �لتقيناها ونحن يف 

طريقنا �إىل هنا.. مَل مل تتمكن قطر�ت �ملياه من �لعبور 

�إليها؟!!«

عمل  �سديقتي  يا  �أي�سا  »وهذ�  بحزن  �لزيتونة  ردت 

ز�د  فقد  �لتدبري..  �سيء  �جل�سع  �الإن�سان  ولكن  �الإن�سان، 

ب�رشعة  �لرتبة  يغذي  �أنه  بهذ�  معتقد�  �ل�سماد  ن�سبة 

و�سيح�سل على ثمار �أكرث، ولكن ما ز�د عن �حلد �نقلب 

�إىل �ل�سد..«

�ل�سماد  »بزيادة  باأ�سف  تتنهد  وهي  �لزيتونة  وتابعت 

�سار تركيز �الأمالح يف �لرتبة �أكرث منه يف �ل�سجرة، ولذلك 

خرجت �ل�سو�ئل و�الأمالح من �ل�سجرة �إىل �لرتبة، وجفت 

�ل�سجرة وماتت..«

حزنت قطرة �ملاء ملا ح�سل، ولكنها تذكرت �أن �أمامها 

جذع  �إىل  بالعبور  فاأ�رشعت  تنفذها،  �أن  عليها  مهمة 

�ل�سجرة ومن ثم �إىل �أغ�سانها و�أور�قها، �سعيدة بالعطاء 

و�خلري.. 

ُت�صتغل مياه ال�صرف ال�صحي 

املزارع  ري  يف  تنقيتها  بعد 

واحلقول



يبداأ تاأريخ الطريان بداية من 

االأخوين رايت ولكن كان لعبا�س 

بن فرنا�س العامل العربي 

االإ�صالمي البداية احلقيقية فقد 

جنح يف الطريان لفرتة ولكنه مل 

ينجح يف عملية الهبوط

�رتفعت �لطائرة فوق غيمة، نظرت �لغيمة 

للعجب!!..  يا  للعجب،  »يا  و�ساحت  م�ستغربة 

�أن حتلق مثلي دون  كيف ت�ستطيع هذه �لطائرة 

�أن تقع؟!!«

رد جناح �لطائرة على �لفور مغتاظا »و�أنت �أيتها 

�لغيمة، كيف تبقني معلقة يف �ل�سماء وال تقعني 

مع �أنك كبرية جد�؟!!«

�أجابت �لغيمة بفخر »�أنا مكونة من تكاثف غاز 

بخار �ملاء، وكثافة بخار �ملاء �أقل من كثافة �لهو�ء، 

لذ� يرفعني �لهو�ء و�أبقى معلقة يف �الأعلى. �أما 

فكيف  ثقيلة.  �سلبة  فمادة  �جلناح،  �أيها  �أنت 

تبقى معلقا يف �لهو�ء وال تقع؟!!« 

رد �جلناح »ح�سنا �أيتها �لغيمة �لبي�ساء �جلميلة، 

�سغري  خروف  ر�أ�س  ت�سبهني  الأنك  عليك  �ساأرد 

ميتلكه �بن �ملهند�س �لذي ي�رشف على �سيانتي.. 

�للعب يف ور�سة  وهو طفل لطيف جد� ويحب 

�ل�سيانة وطاملا وقف حتتي مت�سائال متاأمال...«

قاطعت �لغيمة كالم �جلناح بنفاذ �سرب »ح�سنا.. 

على  �الإجابة  تعرف  ال  �أنك  �لظاهر  ح�سنا.. 

�سوؤ�يل..«

فرد �جلناح بغيظ »�إليك �إذ� ماذ� ح�سل.. �نظري 

�سكل خا�س جد�، مقو�س من  �إن يل  �سكلي،  �إىل 

�الأعلى وم�ستقيم من �الأ�سفل.. حني تبد�أ �لطائرة 

بالتحرك، �أ�سق �لهو�ء فينق�سم �لهو�ء �إىل ق�سمني، 

�ملقو�س في�سغط على  ق�سم يتحرك فوق �جلزء 

�أ�سفل  �الأ�سفل، وق�سم يتحرك  �أعلى �جلناح نحو 

�جلزء �مل�ستقيم في�سغط �أ�سفل �جلناح نحو �الأعلى، 

�لهو�ء �ملتحرك فوق �جلزء �ملقو�س ي�سري م�سافة 

�أطول من تلك �لتي ي�سريها �أ�سفل �جلزء �مل�ستقيم.. 

وبالتايل عليه �أن ي�سري ب�رشعة �أكرب، ومبا �أن �رشعة 

�لهو�ء فوق �جلزء �ملقو�س تكون �أعلى، تقل كثافة 

�لهو�ء وي�سبح �سغطه �أقل من ذ�ك �ل�سغط �لذي 

�مل�ستقيم..  �أ�سفل �جلزء  �ملتحرك  �لهو�ء  ياأتي من 

وكلما �سعف �ل�سغط فوق �جلناح �أكرث، ��ستطاع 

�ل�سغط �لذي حتت �جلناح رفع �لطائرة.. فتحلق 

عاليا..«

�ساحت �لغيمة »يا للعجب.. يا للعجب.. يا لهذ� 

عقال  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  خلق  لقد  �الإن�سان.. 

�إىل  �لثقيلة  �ملعادن  ويحول  �ملعجز�ت..  يعمل 

طائر�ت!!«.

�سحك �جلناح وقال »من �أجل هذ� كنت �أريد �أن 

�أحدثك عن �بن �ملهند�س �لذي يعمل على �سيانتي.. 

ولكن.. ملاذ� �سكلك قد تغري فجاأة.. �أنت ت�سبهني 

�لذي يقود  �لطيار  �بنة  بها  دمية �سغرية تلعب 

تكون  �أن  تريد  �أنها  تعلمني  هل  �الآن..  �لطائرة 

مهند�سة طري�ن بالرغم من �أنها مل تتجاوز �لر�بعة 

من �لعمر بعد؟!!«..

ي�رشد  وهو  �جلناح  �إىل  بف�سول  �لغيمة  �أن�ستت 

لطموحه  �إن�سان ال حدود  لها حكاية مثرية عن 

و�إر�دته..
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كيف تعرف اإنك مدمن اإنرتنت؟

ال تهتم بواجباتك املدر�صيه 

وتعتذر باأ�صتمرار عن اأي واجبات 

اأ�صرية
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ال تر�صل �صورك الأي �صخ�س 

عرب برامج الدرد�صة وال 

تعِط معلومات عن 

عائلتك اأو عن مدر�صتك 

الأي �صخ�س تتحدث معه

مع دخول النت جمتمعاتنا 

اختلف كل �سيء حتى 

�سكل اجلرمية ووكر الع�سابة 

ل تعِط ا�صمك 
اأو هويتك اأو رقم 

ح�صابك لأي 
�صخ�ص. 

كانت تظنني 

�سديقتها ها ها 

بداأت الق�سة منذ 

�سهر حينما بداأت 

اأدخل غرف الدرد�سة 

لن يعرف اأهلي 

مكاين اأبدا  

خطف االأطفال مل يعد اأمرا 

�سعبا طاملا االأهل غري منتبهني 

اإىل من يتحدث اأطفالهم يف غرف 

الدرد�سه 
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عند ا�صتخدامك لربامج 

الدرد�صة اأخرب والديك 

واأقنعني اأنه يف مثل عمري واأعطيته 

موعدا لتبادل االألعاب بيننا ومل 

اأتخيل اأبدا اأنه �سيكون خمتطفا 

ي�رسقني من اأهلي ...اإهئ اإهئ 

�ساأذهب للت�سوق 

هل تاأتي معي ؟

ال �ساأنتظر 

بالبيت 

لقد �سغل النت وقته 

واأ�سبح ال يزعجني 

لقد اأ�سبح مُي�سي وقته 

هادئا اأمام الكمبيوتر 

...حمداً لله

معقول هل متلك كل 

هذه االألعاب على 

الكمبيوتر؟!!
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لقد اأ�سبحنا مبفردنا لو حتركنا 

�سويا ل�سا�سة الكمبيوتر رمبا 

ا�ستطعت االت�سال بوالدي

طافنا ال ت�سدق 
لقد مت اخت

ك ....
س الذي كان يحدث

ال�سخ�

 الر�سالة
ك يرى

 والد
نا..دع

اأنقذ

كيف واأيدينا 

مقيدة؟ 

لنحاول اأن نحرك اأيدينا 

الأ�سفل قليال كي اأ�ستطيع 

الكتابة 

الع�سابة !!احلمد لله اأغلقنا 

�سا�سة ال�سات

�سي�سل الزعيم بعد 

�ساعة ليقرر الفدية 

ال تعترب كل ما يقال لك على برامج 

الدرد�صة حقيقيا بع�س االأ�صخا�س 

على االإنرتنت لي�صوا كما يقولون 

وال تقابل �صخ�صا تعرفت عليه عرب 

برامج الدرد�صة
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املكان حما�رس �سلموا 

اأنف�سكم

وجنح الطفالن يف تو�سيل ر�سالتهما ليتم اإنقاذهما 

كان البد اأن اأنتبه ملن 

يتحدث مع ابني على 

النت

لقد بحثنا عنك يف كل 

مكان اإال النت

لقد انت�رست جرائم خطف 

االأطفال عرب االإنرتنت وكنا نتوقع 

ذلك 

لقد اأخطاأنا واأخطاأت يا بني كان 

علينا اأال نرتكك على النت دون 

مراقبة.

اأنا اآ�سف الأين وثقت 

بغرباء ال اأعرفهم 

عرب برامج الدرد�صة ا�صتخدم 

ا�صما م�صتعارا وال تخرب اأحدا ال 

تعرفه عن ا�صمك احلقيقي اأو 

عنوانك اأو هاتفك
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هل تبحث عن معلومة طبية ؟ �أو معلومات عن 

مر�س معني؟

�ليوم مل يعد �سعبا �أن جتد �أي معلومة طبية ب�رشط 

فاملعلومات  تخ�س�سها  من  وتتاأكد  �ملو�قع  تنتقي  �أن 

�لطبية �أ�سبحت متاحة يف عامل �الإنرتنت  فهناك �ملو�قع 

�لتي يتو�جد بها �سور وحما�رش�ت ومعلومات عن  �لطبية 

�الأودية .. 

  �دخل �إىل مو�قع �لبحث و�بحث عن �ملو�قع �لطبية .. هنا �ستجد �أمامك 

�لعديد من �ل�سبل للو�سول للمعلومة �لتي تريدها.. فاإذ� كنت دكتور� متخ�س�سا �أو باحثا عن �ملعرفة �لطبية

فيمكنك �أن تدخل على �ملو�قع �لتي توفر �ملحا�رش�ت �سو�ء كانت حما�رش�ت يلقيها دكتور باجلامعة �أو حما�رش�ت 

ماأخوذة من موؤمتر�ت طبية عاملية.. هذ� عن �جلانب �لنظري..

 �أما بالن�سبة للجانب �لعملي .. فيمكنك �أن تدخل على موقع �ليوتيوب وتكتب ��سم �لعملية �جلر�حية  �لتي تريد 

م�ساهدتها.. و�سرتى ت�سوير فيديو لها و�ستقر�أ �ملالحظات عليها من �أطباء �آخرين من خمتلف بلد�ن �لعامل.

�أما �إذ� كنت غري متخ�س�س و�أردت �أن حت�سل على ��ست�ساره.. فيمكنك �أن تدخل على �ملنتديات �لطبية �لتي قد 

حت�سل منها على �إجابات الأ�سئلتك..وهناك مو�قع ��ست�سار�ت �أون الين ..بحيث ميكنك �أن حت�سل على رد على �أ�سئلتك 

يف نف�س �لوقت.. و�إذ� ما كان �الأمر يحتاج لدكتور �سيخربك �لدكتور �ملتخ�س�س بالرد عليك يف �ملنتدى باأن تزور 

طبيبا

فقط عليك �ختيار مو�قع بحثك وتتاأكد من �ملعلومات �ملوجودة 

فيوجد �الآالف من �ملنتديات �لطبية �لتي �أن�سئت علي يد متخ�س�سني فال تعتمد علي �ملنتديات �لتي بال هوية 

فهناك مو�قع الأطباء و�أ�ساتذة معروفني وكذلك جامعات دولية �سهرية تتيح 

لك فر�سة �الطالع على �الأبحاث دون �أن تتحرك من مكانك .

وكذلك هناك مو�قع �سهرية ت�سف لك دو�ء الأي مر�س ينغ�س 

.http://www.mayoclinic عليك حياتك مثل

عاملنا  �الأطباء يف  �أ�سهر  بها  �لتي  �ملو�قع  من  وغريها 

�لعربي 

�لذين يتتبعون معك �الأعر��س للو�سول �إىل �مل�سبب 

جمانيا  ك�سفا  والإعطائك  الأوجاعك  �لرئي�سي 

و�سامال 

مثل  �ملنت�رشة  لالأمر��س  �سهرية  منتديات  و�أي�سا 

على  تتعرف  �لتي  �ل�سكري  مر�سى  منتديات 

�أعر��سك ومتنحك �لطرق �ملثالية للتعامل و�لتعاي�س 

مع �ملر�س

لقد جعلت �الإنرتنت �لطب و�لطبيب متاحا وو�سعت 

�أجوبة ملعظم �لت�ساوؤالت عن �أي مر�س يلم بنا ولكن 

بالطبع مل ينته دور �لطبيب

و�ملعالج �حلقيقي 

ولكنها فقط ت�سعنا على �لطريق �ل�سليم.

هناك مواقع ا�صت�صارات طبية اأون 

الين .. بحيث ميكنك اأن حت�صل على 

رد على اأ�صئلتك يف نف�س الوقت

وهناك مواقع �صهرية ت�صف لك 

دواء حلاالتك املر�صية.
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YouTube وجدته

)YouTube يوتيوب( �ملوقع �الأ�سهر على م�ستوى �لعامل 
مبختلف  و�خلا�سة  �ملتنوعة  �لفيديو  مقاطع  عر�س  يف 

تنوًعا يف  �الأكرث  هو  يعترب   .. و�الهتمامات  �الجتاهات 

ا هو �الأكرث  عر�س مقاطع �لفيديو على �الإطالق بل �أي�سً

�رشعة يف مالحقة �الأحد�ث �الآنية وقد حتقق ذلك بفعل 

�نت�ساره وجناحه.

تاأ�س�س موقع يوتيوب يف �سباط / فرب�ير 2005، ويحتل 

على  �لفيديو  عر�س  يف  منازع  بال  �الأول  �ملركز  �ملوقع 

�سبكة �الإنرتنت، وميثل �ملق�سد �الأول لكل ر�غبي م�ساهدة 

�أفالم �لفيديو �الأ�سلية يف جميع �أنحاء �لعامل من خالل 

�سبكة �الإنرتنت، بل وهو �مل�سدر لقائمة م�ساركة مقاطع 

جلميع  يتيح  يوتيوب  �الإنرتنت،  �سبكة  على  �لفيديو 

�لفيديو  مقاطع  وحتميل  تبادل  �الإنرتنت  مت�سفحي 

ا �الأجهزة �لنقالة  ب�سهولة عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية و�أي�سً

و�لربيد �الإلكرتوين.

من خالل هذ� �ملوقع ميكن للجميع م�ساهدة مقاطع �لفيديو 

و�لهو�يات  و�الهتمامات  �الجتاهات  مبختلف  �خلا�سة 

�لر�هنة وذلك  �الأحد�ث  باأول على  �أول  �الطالع  وميكننا 

دون تزوير �أو �لتو�ء يف �لوقائع، هناك �لكثري من �لب�رش 

�خلا�سة  �للحظات  من  عدد  وت�سجيل  �لتقاط  ميكنهم 

و�لنادرة فظهر موقع يوتيوب ليمكنهم من �لبث �ل�رشيع 

وميكن �لباقي من م�ساهدة هذه �للحظات �لنادرة. 

يف  كابيتال  �سيكويا  من  متويال  يوتيوب  موقع  تلقى 

ت�رشين �لثاين / نوفمرب 2005 وبد�أ �لعمل به ر�سميا يف 

وقت الحق من �سهر كانون �الأول / دي�سمرب من نف�س 

�لعام.

�أع�ساء  �أول  لي�سبحا  تقدما  ت�سني  و�ستيف  ت�ساد هرييل 

�مل�سوؤول  مبثابة  هما  حاليا  يوتيوب،  �إد�رة  فريق 

�لتو�يل.  على  �ملعلومات  تقنية  ورئي�س  �الأول   �لتنفيذي 

عام  غ�سون  ويف   2006 نوفمرب   / �لثاين  ت�رشين  يف 
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احذر من ن�صر مواد على االإنرتنت ال 

متتلك حقوق ملكيتها .

ال ت�صع معلوماتك ال�صخ�صية على 

اأن  ميكن  ال  ت�صعه  )ما  االإنرتنت 

ت�صرتجعه(

مت  يوتيوب  موقع  �نطالق  من 

يف  جوجل  �رشكة  قبل  من  �رش�وؤه 

�ال�ستحو�ذ  عمليات  �أكرث  من  و�حدة 

هزت  �سفقة  وهي  �الآن،  حتى  �سهرة 

وكان  عامني  منذ  �لكمبيوتر  عامل 

دوالر. بليون   1.65 �ل�سفقة   مقد�ر 

مع  �رش�كة  عمليات  يوتيوب  �أقامت 

�لعديد من �رشكات بث �ملحتويات مثل 

�ملجموعة  �سي،  �أ�س، بي بي  �سي بي 

�سوين  جمموعة  �لعاملية،  �ملو�سيقية 

�ملو�سيقية، جمموعة و�رنر ميوزيك، 

وغريها  �سند�ن�س،  �لقناة  �آي،  بي  �إن 

�لكثري. 

يوتيوب  موقع  حمتويات  تتنوع 

وتعر�س جلميع �الهتمامات �ل�سيا�سية 

و�لريا�سية و�لفنية و�لرتفيهية و�لنادرة 

خماطر  لذلك  ولكن  �لكثري،  وغريها 

كثرية الأن لكل هذه �ملو�د حقوق ن�رش 

وتوزيع.

حقوق �مللكية ملحتويات �ملوقع 

يوتيوب و�سعت جمموعة من �لقو�عد 

�ملتقدمة و�ل�سيا�سات لتتمكن من �إد�رة 

�ملحتويات وذلك للحفاظ على حقوق 

�لتاأليف و�لن�رش و�إعطاء �إمكانية �إد�رة 

هذه �ملحتويات الأ�سحابها وتويف لهم 

حقوق �ل�سيطرة عليها، حيث �إن �إد�رة 

�ملوقع توفر حلوال الإد�رة �ملحتويات 

الأ�سحاب �حلقوق من جميع �الأحجام 

وتوفر   ، �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف 

�الحتياجات  لتلبية  �لالزمة  �الأدو�ت 

�خلا�سة ملختلف �أ�سحاب �حلقوق. 

حقوق ملكية �لرب�مج 

يتم  �لتاأليف  حقوق  على  للحفاظ 

يوتيوب  موقع  �إىل  طلب  تقدمي 

�إز�لة  حول  �لتحقيق  يف  لالإ�رش�ع 

�ملخالفة، وموقع يوتيوب  �ملحتويات 

على  �لعثور  يف  بامل�ساعدة  ملتزم 

و�لن�رش،  �لتاأليف  حقوق  �أ�سحاب 

�ملزعوم  �النتهاك  حمتوى  و�إز�لة 

مت  �لغر�س  ولهذ�  �ملوقع،  على  من 

و�لن�رش  �لطبع  حقوق  ق�سم  �إن�ساء 

�أ�سحاب  ت�ساعد  كاأد�ة  و�لتحقق 

للبحث عن  و�لن�رش  �لتاأليف  حقوق 

تنتهك،  �أنها  يعتقدون  �لتي  �ملو�د 

منا�سبة  معلومات  يقدم  و�ملوقع 

ت�سمح بتحديد مكان تلك �ملو�د، مت 

ت�سميم هذه �الأد�ة حلقوق �ملوؤلف 

�لقاب�سة  �ل�رشكات  بني  وخا�سة 

�إز�لة  لق�سية  و�ملتعددة 

�لطلبات غري �مل�رشوعة، 

�لتاأكد من هذه  وميكن 

خالل  من  �خلطو�ت 

خالل  من  ذ�ته  �ملوقع 

�لو�سلة �لتالية

w w w .

y o u t u b e .

c o m / t /

copyright_
program

ق  حقو

�مللكية للمو�د 

عة  مل�سمو �

و�ملرئية

هذه  تعترب 

�ملو�د هي �الأكرث تعقيًد�، 

حجم  الرتفاع  وذلك 

�خلا�سة  �الحتياجات 

بتاأكيد حقوق �لتاأليف 

قبل  ولذلك  و�لن�رش، 

البد  �ملو�د  هذه  ن�رش 

من �لتاأكد �لتام من معرفة هوية 

هوية  ومعرفة  �ملعرو�سة  �ملو�د 

�أ�سحاب هذه �حلقوق.

وملعرفة �ملزيد عن حقوق �مللكية 

و�لقو�عد �خلا�سة مبوقع يوتيوب 

ميكن زيارة �لو�سلة �لتالية 

http : / / www . youtube . com/ t/
content_management
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ُترى كم طائرة مم�سك 

بها عنكبوت ؟

ُترى اأي من الفريو�سات 

�سي�سل اإىل » الالب توب « ؟

1

2

3



هناك ظل واحد متطابق 

مع هذا الفري�س اأي من هذه 

الظالل هو الظل ال�سحيح؟

1

23

�ساعد »الربيد الإلكرتوين« يف ترتيب 

الأرقام من 1 اإىل 8 دون اأن يكون هناك 

اأي رقمني متتاليني اأو متوازيني لي�ستطيع 

اأن يعرب احلائط الناري«

لن ت�ستطيع العبور قبل 

اأن تقول كلمة ال�سر



هناك اختالفات اأربعة بني 

الكادرين �ساعد نتو يف 

معرفة تلك الختالفات

ما هو الطريق الذي ميكن اأن ي�ستعمله »اأنتي فري�س« 

وذلك للعبور من الدائرة الأوىل اإىل الأخرية بحيث ل 

مير يف طريقه على اأي دائرة �سوى مرة واحدة فقط 

ول تتكرر اأ�سكال الدوائر املر�سومة عليها يف اأقل 

م�سافة ممكنة، لي�ستطيع اأن مي�سك هذا الفري�س ؟



هذا »الفري وال« يهندم مالب�سه 

اأمام املراآةولكن بني الأ�سل 

وال�سورة اأربعة اختالفات حاول 

اأن تكت�سفها ؟

حاول م�ساعدة فريو�س للو�سول 

اإىل الطريق ال�سحيح لي�سل اإىل 

هذا الهاكر



هو املادة الوراثية املوجودة يف خاليا 

جميع الكائنات احلية وهي التي 

جتعلك خمتلفا عن الآخرين .





ماذا تفعل يا فري�س .

ملاذا تتمرن هكذا .

هئ هئ لكنك لن 

تقدر عليه .

هاها .. ع�سالت 

اإ�سدار حديث.

من ينادي ؟ 

اأنا اأحدث نف�سي 

على االإنرتنت.

�ساأحطم ع�سالت 

م�ساد الفريو�سات .

هل جننت ..

هوب .. هوب 

.. هوب .. 

رتوين، واأنا 
�س

اأك�سر عظامه .

واأحطم راأ�سه . 

من كان 

ي ؟
ينادين

ف ..
اه .. بو

ق ملفاته.
واأمز

الااات .. 
عظ

ي 
يا اخرج ك

ه

اأك�سر عظامك.

لي�س عندي وقت 

واأريد اأن اأ�سحق 

عظامك واأحطمك 

اأحطمك . 


