يف �صباح �أحد �أيام مدينة نتو وحينما كان نتو نف�سه مازال ي�ستمتع
بوجبة �إفطار �شهية حدثت م�شكلة بالنادي االجتماعي!!

من الآن �سنغلق
�أي �شبكات تعارف

�أنا ال �أفهم ماذا تق�صدين ؟
وخ�صو�صا كلمة ال�شري نف�سها
ال �أفهمها ؟!
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هل تعرف �أن �أ�شهر حوادث االخرتاق
التي حدثت يف الفرتة الأخرية
وا�ستخدمت فيها �شبكات م�شاركة
امللفات كانت يف فرباير  2009يف
عهد الرئي�س �أوباما وهي حادثة
الطائرة  Marine Oneالتي تقل
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
فقد انت�شرت خمططات هذه
الطائرة عرب هذه ال�شبكات.

ح�سنا �س�أت�صل بنتو نف�سه
ليخربك

وعلى اجلانب الآخر من مدينة نتو كان جهاز الكمبيوتر
اخلا�ص بالعائلة يف حالة يرثى لها ي�صدر عدة �أ�صوات مبهمة

كيف تن�شران
�صوري يف الإنرتنت
؟؟

ال �أدري ماذا
حدث له ؟!

كنت على �أي
املواقع ؟؟
نحن ؟؟ ماذا
تق�صدين؟

لقد كنت �أدخل على
مواقع البري �شري

�صورنا مع كل املدر�سة وال
�أدري من �أين ح�صلوا عليها

هل تعرفني
مواقع ال�شري ؟

�أظن �أنه من حقي �أن
�أفهم ما الذي حدث ؟

�أ�سمع �أنها مواقع يتاح عن
طريقها رفع �أو حتميل امللفات
كال�صور والأفالم والربامج
وغريها
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الهاكرز احلقيقيون لهم دوافع
�سيئة وهم من ي�ستطيعون
�إحلاق �أفدح الأ�ضرار بالأنظمة
وال�شبكات والأعمال على
الإنرتنت كما �أنهم ميثلون
تهديدا على الأمن القومي
لبع�ض البلدان

ولكن ما عالقة �صوري
بالأمر ؟؟ و�أي�ضا هذا اجلهاز بال
برامج حماية

�أرفع �صورنا خلالنا
باخلارج ثم وجدت �أفالما وبرامج
و�أغاين فبد�أت �أقوم بتحميلها
على اجلهاز وهذا ما حدث

ال �أعرف كيف ت�سربت
�صورك �س�آخذ اجلهاز لدكتور زيزو
لعلني �أفهم و�أقابلك يف النادي
االجتماعي للغداء كما
قالت �أمي

ال�شرطة الآن تبحث عن
الهاكر الذي اخرتق �أجهزتكم
عن طريق حتميل مواد عرب برامج
البري �شري

مل �أكن �أعرف �أنني
م�شهورة �إىل هذا
احلد ؟
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لي�ست كل امللفات ت�سمى
ب�أ�سمائها ال�صحيحة احرت�س �أثناء
حتميل �أي ملفات

للأ�سف يا داليا الهاكر اقتحم
جهازك �أثناء دخول ه�شام على مواقع البري
�شري و�أخذ �صوركم جميعا مبا فيها �صور �أم
ه�شام وهي تطهو الكب�سة ون�شرها
على ال�شبكة العنكبوتية

لقد وجدت �صورتي
يف موقع طبقك
املف�ضل

�أين ه�شام يا
داليا ؟

فعال  ..ويجب �أن نعرف �أن بع�ض
املواد تكون غري �صاحلة للم�شاهدة
متاما وت�سمى بغري �أ�سمائها وتكون
منافية للآداب و�صادمة

اجلهاز يحتاج لهارد دي�سك جديد
لقد ت�سلل يل �أحد الفريو�سات
اخلطرية �أثناء حتميل �أغنيتي
املف�ضلة من البري�شري

لقد توقف جهاز
الكمبيوتر اخلا�ص به
وذهب لإ�صالحه يف مركز
ال�صيانة

�أعتقد يا �أ�صدقائي
علينا قبل �أن ندخل ملواقع ال�شري
�أن ننتبه لعدد من النقاط
الأ�سا�سية

�أنا �أعرف �أول �شيء،
يجب �أن ن�ضع برامج
حماية قوية

لقد مت القب�ض على الهاكر �أثناء
ت�سلله لأجهزتكم وكان بحوزته
هذه ال�صور

وكدت تف�سد جهاز خالك �أي�ضا
حني �أر�سلت له ال�صور ،لوال برامج
احلماية

هذه الربامج عندما تختار �أن ت�ستخدمها
يجب �أن تدرك جيدا ماذا ترفع وماذا ت�أخذ ؟ فيوجد برامج
م�سروقة وغري �صاحلة وكما ترى عدم حت�صني جهازك
بربامج احلماية ت�سبب بتعري�ض خ�صو�صيتك وخ�صو�صية
�أ�سرتك و�أ�صدقائكما للتداول
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يجب �أن حترتم حقوق امللكية
ال�شخ�صية كي ال تظهر مبظهر
اجلاهل �أمام الآخرين .

هل تدعي �أنك كاتب هذه
الأبيات ؟ �إنها حلافظ �إبراهيم..
�أيها املقتب�س

