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 .

إنه ال يتوقف عن
الدون لودز أبدا .

هشام أريد التحدث
معك .
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هل تعرف �أن �أ�شهر حوادث االخرتاق
التي حدثت يف الفرتة الأخرية
م�شاركة
وا�ستخدمت
�شبكاتمن على
فيها�أي مواد
بتحميل
ال تقم
تكونيف
فربايرقد2009
يف
كانت
امللفات
مواقع م�شبوهة لأنها
حادثة
وهي
أح�صنةأوباما
الرئي�س �
عهد
طروادة التي جتعل
حمملة ب�
التي تقل
Marine
One
الطائرة
للمخرتقني
فري�سة
جهازك
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
فقد انت�شرت خمططات هذه
الطائرة عرب هذه ال�شبكات.

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  2ميجا .
وكانت فاتورة التليفون
وقتها تأتي مرتفعة بشدة
بسبب اإلنترنت .

وأنت أيضا هل نسيت ؟

وكان هشام يشغل
التليفون دائما في هذا
الوقت .
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 .
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عند زيارتك ملواقع م�شبوهة
�أو التي حتوي تعليمات �ضارة
احلماية
ا�ستخدام
�ضارة
برجميات
يجبتلقائيا
حتمل
ت�سرق
ال
حتى
ال�شخ�صية
وفريو�سات و�أح�صنة طروادة
ال�شخ�صية .
وهويتكدون �أن تقوم
�صوركجهازك
على
بتحميلها

عندما تقوم بتحميل مواد
كثيرة على جهازك يا هشام..

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 ..
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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يعترب بطء جهازك يف فتح
الربجميات وبخا�صة مت�صفح
الإنرتنت �أحد الأدلة على �أن جهازك
م�صاب ب�أحد الربجميات ال�ضارة
قم فورا بعمل م�سح دوري للنظام
با�ستخدام برامج مكافحة برجميات
التج�س�س

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 .

مغر جدا مع
نعم يا أبي تنزيل امللفات ٍ
وجود برامج التنزيل الكثيرة ولكن عندك
حق على اإلنسان أن ينتقي ماذا يريد .
ولكن هذا ال مينع أن علينا
تقسيم السرعة بيننا
...هاها ها
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ال تقم �أبدا بتحميل برجميات
جمانية دون قراءة اتفاقية
امل�ستخدم بتمعن (بع�ض
الربجميات املجانية حتوي
برجميات جت�س�س!)
وعند عدم وجود اتفاقية
م�ستخدم لأي برنامج جماين
ابحث عنه على الإنرتنت جيدا
قبل حتميله على جهازك

