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التحميل بأمان من اإلنترنت

إليكم بعض من أهم النصائح للتحميل بأمان من اإلنترنت.

ما هو التحميل؟ 
إن واحدة من أكثر األشياء المفيدة التي يمكنكم القيام بها على شبكة االنترنت هي الحصول 

على الوثائق والصور التي يمكنكم بعدها تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم. وهذا ما 
يسمى بالتحميل.

أنتم بحاجة إلى توخي الحذر حول ما تقومون بتحميله، ومع ذلك، هناك بعض االحتياطات 
التي يجب اتخاذها قبل أن تضغطوا على زر الحفظ.

التحميل من مصادر موثوق بها
يجب عليكم التحميل فقط من المواقع التي تثقون بها. يمكن الوثوق عموما بالمؤسسات الرئيسية، مثل البنك أو شركة 

التأمين أو الحكومة، لذا يجب أن يكون أي شيء يتم تحميله منهم آمناً.
ولكن ماذا عن المواقع األخرى؟

ابحثوا عف :https ني عنوان الوهف .بيو يظهر أن املوي عقستخدم 
الت  الاتصا

	•
اآلمنة.

ابحثوا عن صفحة االتصاالت. فإنها تدل على أن أصحاب الموقع ال يخبئون  	• 
من هم.

	ومع ذلك، إذا كان لديكم أي شكوك حول ما إذا كان الموقع آمن، فمن األفضل عدم 
ابحثوا عن HTTPS في عنوان تحميل أي شيء منه.
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التحميل بأمان من اإلنترنت
حماية أنفسكم من الفيروسات

الفيروس هو نوع من برامج الكمبيوتر التي قد تحصلون عليه 
إذا قمتم بالتحميل من مواقع غير موثوق بها. يمكن أن يفعل 
أشياء سيئة لجهاز الكمبيوتر الخاص بكم، بما في ذلك منعكم 
من الوصول إلى الملفات الخاصة بكم. لتجنب الفيروسات، 

اتبعوا اإلرشادات التالية:
التحميل فقط من مواقع موثوق بها. 	•

االحتفاظ بنسخة إحتياطية من الملفات الهامة  	• 
الخاصة بكم.

تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات. 	•

برامج مكافحة الفيروسات
برنامج مكافحة الفيروسات هو نوع خاص من برنامج الكمبيوتر الذي يساعد على كشف وإزالة الفيروسات التي قد قمتم 

بتحميلها.
إذا قمتم بتحميل فيروس عن طريق الخطأ، فإن برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بكم سوف ينبثق ويخبركم بأنكم قمتم 

بتحميل شيء خطير، ويسال ما إذا كنتم ترغبون في حذفه.
هناك العديد من برامج مكافحة الفيروسات، بما في ذلك:

Avast! (www.avast.com) 	•
 BitDefender 	• 

(www.bitdefender.com.au)
McAfee (www.mcafee.com) 	•

Norton (au.norton.com) 	•

برنامج مكافحة الفيروسات
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أنواع الملفات
	كل وثيقة أو صورة قمتم بتحميلها من اإلنترنت لديها ما يسمى نوع الملف. 

هذا يخبر جهاز الكمبيوتر الخاص بكم عن البرنامج الذي يجب استخدامه 
لقراءة الوثيقة. وعادة ما يشار إلى نوع الملف بواسطة ثالثة أو أربعة رموز 
حرفية في نهاية اسم الملف. على سبيل المثال، يشير .doc في النهاية إلى 

.Word document أن الملف
تحتاجون إلى البرنامج الصحيح لقراءة الوثيقة. وتشمل بعض األمثلة:

يحتاج ملف .doc إلى Microsoft Word أو غيره  	• 
برنامج معالج النصوص. 

.Adobe Acrobat Reader إلى برنامج pdf. يحتاج ملف 	•
ملف .mp3 يحتاج إلى برنامج مشغل الموسيقى. 	•

.image viewer هو صورة تحتاج إلى عارض الصور jpg. ملف 	•

جاهز للحفظ
إن معرفة مواقع الويب التي يمكنكم الوثوق بها وكيفية فتح الملفات التي تقومون بتحميلها هو أمر مهم. عندما تكونوا 

مسلحين بتلك المعلومات، يصبح التحميل أداة مفيدة جدا في الواقع.
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