يف �صباح �أحد الأيام ..
ا�ستيقظ �سكان مدينة
نتو ووجد كل واحد
منهم هدية �أمام منزله
..

�شكرا لك
يا عنكب.

ا�ستلم الأغبياء الهدايا
وقاموا بفتحها  ..هاااا
ال يعرفون ما حتمله.

ههههه  ..دمية،
يا لها من هدية ..
ولكنها ال تعمل.

يا غبي  ..تدعى ملفات
الفت�ش.

نعم هاك � ..إنها حتمل
ملفات الهت�ش.
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ال ت�ستلم �أي ملفات ال تعرف
م�صدرها فقد حتوي برجميات
جت�س�س و�أح�صنة طروادة
وبرجميات �ضارة �أخرى جتعل
الهاكرز ي�صلون �إىل جهازك
ب�سهولة .

نعم هاك  ..ونقوم
ب�سلب كل ما نريد.

�أغبياااااااااااااء  ..تدعى
ملفات «البات�ش»
وبعد مرور يومني.

وهي التي تقوم بفتح «البورت
 ”Portالذي من خالله
ن�ستطيع املرور �إىل داخل
مدينتهم دون �أن ي�شعروا.

�سكان املدينة تعر�ضوا
ل�رسقات خمتلفة.

كلمة مرور ح�سابي
ال�شخ�صي �رسقت.

كل معلومات بريدي
الإليكرتوين اختفت.

ما الذي يحدث �أمام
ق�سم ال�رشطة؟

27

لو اكت�شفت �أن هناك هاكرز يحاول
اقتحام جهازك  ..اف�صل جهازك عن
الإنرتنت فورا .

ما هذا� ..أين درا�ساتي
وحما�رضاتي؟!! لقد
تعر�ضت لل�رسقة �أنا
أي�ضا ..
� ً

هاهاهاا  ..الأموال
واملعلومات والدرا�سات
كل �شيء يتدفق �إلينا
من كل اجلهات.

غبي  ..نحن منتلك
الذهب  ..الأموال ..
الأبحاث.

نعم هاك  ..ولكن
هل �أ�صبحنا �أغنياء؟
�أم �سيقب�ضون علينا
وي�سرتدون �أموالهم ؟

هذه امللفات
تدعى البات�ش تقوم بعمل طرق
يدخل اجلوا�سي�س من خاللها �إىل
مدينتنا و�أجهزتنا ليتحكموا يف
كل �شيء.

لقد تعر�ضت مدينتنا
للقر�صنة  ..ونحن من �ساعد
ه�ؤالء الأ�رشار  ..فقد قبلنا
هدايا وملفات ال نعرف
م�صدرها.
والآن جاء دور  ..جدراننا
النارية �سيقومون بتحديث
�أنف�سهم  ..والبحث عن هذه
امللفات الغريبة ..
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ال حتتفظ بكلمات ال�سر و�أرقام
ح�ساباتك ال�شخ�صية يف ملفات
على جهازك.

معك نتو للدفاع
عن مدينتنا

ما هذا  ..ملاذا توقف
تدفق املعلومات
والأموال؟

قب�ضنا على كل
امللفات الغريبة باملدينة
يا بروفي�سور.

هاك  ..هل �أ�صبحنا
فقراء مرة �أخرى؟
�شعروا بوجودنا  ..فقاموا بعمل �أول
خطوة وقاية وهي ف�صل املدينة عن
�شبكة الإنرتنت حتى ال ن�ستطيع
الو�صول �إىل �أجهزتهم.

ال لن ي�ستطيعوا
الو�صول �إىل ما
ح�صلنا عليه.

دمروها  ..واجعل رجالك متيقظني
عند كل مداخل وخمارج املدينة ..
و�أعيدوا تو�صيل املدينة ب�شبكة
الإنرتنت.

أي�ضا ال تقعوا يف خطئنا وال
و�أنتم � ً
تفتحوا ملفات ال تعرفون م�صدرها
 ..و�أمنوا �أجهزتكم بالربامج امل�ضادة
للتج�س�س وملعرفة املزيد زوروا موقع
�سليم نت SALEEM NET
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تن�س �أن تقوم مب�سح جهازك
ال َ
ب�شكل دوري بربامج احلماية
من القر�صنة  ..حتى تقوم
مب�سح ملفات «البات�ش»

