يتم الآن حتديث الأنتي فريو�س املوجود ولكنه للأ�سف
برنامج مقر�صن به الكثري من الثغرات الأمنية .

مبنى حتديث الأنتي فريو�س
سيتم اآلن دخول ملفات
التحديث ،افتح البوابات لدخول
ملفات التحديث .

وبد�أت امللفات احلديثة يف الدخول ولكن هناك
َمن ا�ستغل ثغرة �أمنية للدخول مع ملفات التحديث.
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هناك بع�ض الظواهر التي تدل
على �أن جهازك م�صاب بربجميات
�ضارة �أو فريو�سات مثل
بطء اجلهاز وبطء حتميل
الربجميات

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

أحب تدمير املعلومات وإخفاءها .

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

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

أريدكم أن تنتشروا في اجلهاز
وتعرقلوا الدخول على اإلنترنت ..

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

وسأتفق مع الفيروسات
قريبا لنمأل
األنظمة كلها قريبا .
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الديدان هي برجميات ت�صيب الأجهزة
وال�شبكات ب�أ�ضرار بالغة فهي
ت�ستطيع االنت�شار عرب ال�شبكات
واخلوادم بدون �أي تدخل ب�شري
حيث ميكنها �أي�ضا ن�سخ نف�سها
تلقائيا �إىل �أجهزة �أخرى كما �أنها
ت�ستطيع �إر�سال نف�سها �إىل دفرت
العناوين يف بريدك الإليكرتوين
لت�صيب حتى �أ�صدقاءك .

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

ال أستطيع الصمود
للنهاية ،لقد التصقت
الفيروسات مبلفاتي .

أبي انظر ..هناك رسالة
ظهرت على شاشة
احلاسوب .
وكانت الدقائق الأخرية حا�سمة قبل �أن يفقد
الفريوول قدراته يف حماية احلا�سوب .

16
م�سح وفح�ص جهازك �ضد الفريو�سات
والربجميات ال�ضارة عن طريق
الربجميات والأدوات املجانية على
الإنرتنت ي�ضمن لك عدة �أ�شياء:
 الربجميات خالية من الفريو�ساتوامل�شاكل
 -حمدثة من قبل ال�شركات امل�صنعة

هذه ثالث مرة ينهار فيها اجلهاز
وتدمر املعلومات ،البد من حتميل
أنتي فيروس أصلي ،جميع البرامج
املقرصنة مليئة بالفيروسات .

نعم لقد مت حتملي من جهات
صنعي األصلية ويتم اآلن
تطهير احلاسوب من الفيروسات
والديدان وأحصنة طروادة .

لقد مت حصار الفيروس
قبل فتح الباب اخللفي ويجري
اآلن تدمير جميع النسخ
التي صنعها لنفسه .

قلت لك أن تلتصق بامللفات
فقط لتفتح الثغرات األمنية
في اجلهاز وليس تدمير برنامج
احلماية كله....أحمق
بالونة كالم للفيروس املتنكر

كنت أريد أن أحقق وحدة
الفيروسات والديدان واألحصنة
والسباي داخل احلاسوب .
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ال تغفل
تفعيل خا�صية التحديث التلقائي
لرباجمك Automatic update
ا�ستخدام برجميات مكافحة
الفريو�سات واعمل على حتديثها
ب�شكل م�ستمر.
ا�ستخدام احلوائط النارية
 Firewallوحتديثها ب�شكل دائم .

