
س تعامًل محميًا و  إلعموميةإلالسلكية  ل نرتنتإ ش بكةس تعامل إ   نإ   ًا بشلٍك جيدمؤمَّ

إملتخصصة يف  c’tرأ ي إخلبري إلفين، يورغن كوري، انئب رئيس حترير جمةل حسب : س تادإ الا إ رشادإت

تفاليا. ولية شامل إلرإين ويس   رئاسةمكتب ، بتلكيف من  heise onlineيوتر، هايزو أ ونالينتقنيات إلمكب 
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 و إلرخصة ـ إلتسمية و إلرإبط ـ. صاحب إلطلبية

ذإ مت بشلٍك مس تقلٍ ، خصوصا شيئًا معليًا  إلعمومية إلالسلكية إل نرتنت ش بكة إس تعامل عتربي  عن مقد   إ 

Freifunk                   دون مقابل مثل خدمةب خلدمة وإ
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ر يف حمطة إلقطار أ و يف إملطار يف إلطريق و أ و عند الانتظا كنمت سوإء  ،ميكنمك إل س تفادة من هذه إخلدمة

نقاص من بدون ، إلتجول يف إملدينة عند  حىت أ و إ ل ،وهو ما يسعد إملس تادمني إحملمول،  مكهاتف رصيدإل 

إدلخول كيفية  عن إس تعامل إلش بكة إلالسلكية إلعمومية  و إلنامجةابخملاطر  عىل علٍ  ليسوإ  مأ ن إلكثري مهن

لهيا.  ماكهنم و  ما هو جيد وماهو يسءحتديد   من يس تطيعفقط  إخملاطر، مه ذهإلوإعون هبال شااص فإ  واب 

جرإءإت مضادة جتعل من إل  ، كام لو اكن إل مر يتعلق بش بكة انم أ  و  امعلي اس تادإ  إلالسليك شيئإل  قيا  اب 

  مزنلية. 

 ثقة: إل مسأ ةل 

س تادإ    عند ،أ نه إملتعارف عليه مبدئيًا هو  و  بل  ن إلثقة بأ ي أ حد،ل ميك ،إلش بكة إلالسلكية إلعموميةإ 

ةل ميكن الاطالع علهيا من طرف مس تادمني أ خرين للش بكة، رسَ  و إمل  قبةَلجيب إعتبار أ ن إلبياانت إملس ت 

  مضمون  ، ميكنه من إلناحية إملبدئية أ ن يطلع عىل  تس تعملوهنا ص يس تعمل نفس إلش بكة إليل ن لك خش

 إحملادثة. 
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عىل  إ طالعهإلفيس بوك أ و  أ ثناء تصفح حسابه عىل قهى  م دإخل  ول محمصاحب حاسوب إلتجسس عىل  نإ  

أ ن   فقط  متخصصا يف إلش باكت، يكفي خبريإً  كونيأ ن   ابلرضورة ل يتطلب إل لكرتوين، إلبنيك  حسابه

 خاص بذكل.  تطبيقيكون دليك هاتف ذيك مع 

ن هاته  ،ذكل إلشاب إلظريف إحملىي جتد فقد. يف متناول إمجليع إلش بكة إملعقدةجتعل تقنيات  إلتطبيقات إ 

 ARP-Spoofing يس تاد  تقنية جهو  رجل يف إلوسط بوإسطة  ،إجملاورةإجلالس يف إملقهى  يف إلطاوةل 

ن اكن ل يفقه أ ي ش ئي يف  حىت ، وهنا ل يكتفي فقط Adress Resolution Protocol (ARP)و إ 

ذ ميكنإملهمةو إس تادإ  إلبياانت إلشخصية إجيتعدإه إ ىل إس تخر ابلطالع عىل إملعلومات إلعادية بل   ه، إ 

  مثال إلترصف يف إحلساب إلشخيص ابلفيس بوك أ و يف إحلساب إلبنيك إل لكرتوين: 

)1394646.html-Falle-Hotspot-http://www.heise.de/ct/artikel/Die( 

اكنت هل إتصالت مكشوفة يف إل نرتنيت اك رساهل  من .ختيفمك هاته إلسيناريوهات ترتكوإ ل ؟ هل صدممت

ماكنه إلقيا  بنفس إلش ئي عرب إلش بكة إلالسلكية إلعمومية فقط . للربيد إل لكرتوين بشلك غري مشفر، فا ن اب 

 .رمبا يصبح ذكل أ مرًإ معتادإو   خرينأ شااص أ   ميكن قرإءهتا من قبل إلبياانت إملرسةل  عليه أ ن يدرك أ ن

ذإ غري أ ن إل مر . إلي قد يكتهبا إلشخص عىل بطاقة بريدية إلبياانت ميكن حتميل حبيث  لن يكون ابخلطري إ 

نه جيب إختاذ إ جرإءإت  ،بلكامت إملرور أ و مبعلومات ذإت أ مهيةتعلق  ذإإ   أ ماتعلق بأ ش ياء حياتية عادية،  فا 

إلعمومية بدون أ ية  إس تعامل إلش بكة إلالسلكية إملس تاد   ميكن بوإسطهتا إحتياطية و إ جرإءإت مضادة

 خماطر. 

ذإ اكنت إلبياانت  )إلرتمزي(ملفتاح هبذإ إخلصوص يه ـ إلتشفريو عىل ذكر إلربيد إل لكرتوين فا ن إللكمة إ ـ. فا 

 ولن يطلع إ ل فشل، تبوء ابل  علهيا لالطالع خشص أ يإملنقوةل عرب إلش بكة إلالسلكية مشفرة، فا ن حماوةل 

ذإ اكنت مرمزة بشلك  يه إل خرى عىل نفاية إلبياانت، و إلي ل ميكن حل شفرهتا  . متنيإ 

ميكن إلقيا  ابلتشفري يف إلش بكة إلالسلكية إلعمومية عىل عدة مس توايت و بدرجات تعقيد خمتلفة و مبجهود 

 خاص . 

 

 

http://www.heise.de/ct/artikel/Die-Hotspot-Falle-1394646.html


 إلطرق إ ىل إلهدف: 

، س تادمني ة سهةل عىل إل قل ابلنس بة لمك كى و يه طريق، "إملشفر إلنقل "إ مسأ سهل إلطرق   يطلق عىل

ىل أ نه عند تصفح إ حدى صفحات إل نرتنيت أ و إ حدى إخلدماتيف هذ جيب الانتباهحيث  إل خرى  إ إلصدد إ 

ذإ دخلمتhttpsإدلخول عرب جيب يف إلش بكة إلعنكبوتية  عىل صفحة إلويب إخلاصة ابلبنك إذلي  . فا 

ن ونتتعامل إلبنكية ل تسمح بأ ية إملؤسسات أ غلب أ ن  ذكل ،httpsدإمئا إدلخول ب  جيب عليمك همعه فا 

شفر ليس فقط عرب إلبياانت إمل  تشغيلها لطريق نقلغري هاته. إ ن برإمج إلتصفح إحلديثة تبني  طريقة أ خرى

ظهار و لكن  ...//:httpsعنوإن صفحة إلويب:  رإد إدلخول ت إملنرتن ز إلتشفري يف عنوإن صفحة الارمعرب إ 

لهيا.   إ 

ن إلكثري من إملقدمني خلدمات إلربيد إل لكرتوين ي بريدإ  وإإس تادم ذلكل .إلنقل إملشفر ةطريق كذكل ونعرضإ 

لكرتونيا عىل إلويب يف إملتصفح و إدخل ل ن ضوإبط  يد إل لكرتوين، أ حد برإمج إلرب  وإ. إس تعملhttpsعرب  وإإ 

جيب إ رسال إلربيد   إلربانمج ترتيب عند: من أ جل إلنقل إملشفر هاته تعترب رضورية  إل س تادإ  إملتفردة

طريقة إلتصديق إلي غالبا ما تكون بوإسطة إ دخال لكمة إلرس. إ ن مع  TLSأ و  SSLإل لكرتوين بوإسطة 

ن اكن إلعديد مهنم . ويف إملتناول مقديم خدمات إلويب مجيع إملعلومات إلرضورية يمت وضعها من طرف   وإ 

 فقط للمس تادمني إذلين يدفعون مثن هذإ الاس تعامل. إلنقل إملشفر  ةطريقيدمع 

ن إلكثري من مقديم خدمات إل نرتنيت مثل إلفيس بوك يقدمون دخول أ منا ابملتصفح عرب  ، و جيب httpsإ 

ل لكام أ مكن ذكل.  ةإس تادإ  هاته إلطريق ب عرب هذإ إل مر ل ينطبق عند إدلخول إ ىل صفحات إلوي أ نإ 

س تعامل  يةعند إس تادإ  إلش بكة إلالسلكية إملزنل  بل حىت السلكية إلعمومية،إلش بكة إل إل نرتنيت، أ ثناء إ 

ن إلنقل إملشفر ل ن ن اكنت إلش بكة إلالسلكية إملزنلية  و . و هنا وجب إلتأ كيد عىل أ نه حىتإتصالتمك يؤم ِّ إ 

  .بأ نفسمكبذكل  وإفا ن نقل إملعلومات يمت بشلك غي مشفر مامل تقممشفرة، 

 إس تعاملت إلربإمج

ذإ  نه ميكن كنمتإ  ية إملبدئية من إلناح  مكيف إلشارع إلعمويم ابلهاتف إذليك أ و حامال للمكبيوتر إللويح فا 

إس تعامل هاته إخلدمات و إس تعامل إلربيد إل لكرتوين، لكن إلصعوبة تمكن يف إلربإمج إحملمةل عىل هاته إل هجزة 

، إلش ئي بنفسكبتشفري إلربإمج  وإقومتحيث جيب يف هاته إحلاةل أ ن إلصاحلة للرسائل إللحظية و لدلردشة، 



ليمك بأ نفسمك وإأ ن تقرر ل يقو  به أ كرث إملتسادمني. جيب عليمكإذلي  ، و ، هل رسية إحملادثة هممة ابلنس بة إ 

ذإ اكن إل مر كذكل فيس تحسن عد  إلتصال بوإسطة إلش بكة إلالسلكية إلعمومية.   إ 

إبتدإءإ من  كنلأ ي تشفري عند إلتصال. لوقت طويل  و تدمعإلوإتس أ ب  خدمة تكن مل: إملثالعىل سبيل ف

تشفري إلتصالت، لكن فقط للهوإتف إذلكية أ صبح إلوإتس أ ب يقد  دعام ل  2015شهر سبمترب من س نة 

. و يف إملقابل و مبا أ نه ل ميكن Sonyو  HTCو  Samsungبرانمج جوجل أ ندرويد، مثل إملتوفرة عىل 

نه ميكن إعتبار إحملادثة إملشفرة عرب إلوإتس أ ب غري  إذلي تشغيلإل عرفة نظا  م يس تادمه إحملادث إل خر فا 

 أ منة ابملرة. 

مشفرة. و يف إل صل تكون  حيثدشة و ل رسال إلرسائل و خيتلف إل مر متاما يف إلربإمج إملعدة لدلر  

لنس بة للنظم إجملانية إملفتوحة هناك ، و ابThreemaإلمنوذج إل شهر يف هذإ إلنوع من إلربإمج هو 

Telegram  وTextSecureكذإ . و  iMessage ن اكن ادلها للبياانت إلي يتبيقد  تشفريإ  إذلي وإ 

ل أ نه خاص بنظا  إل بل. أ ما ابلنس بة للبدإئل إملتاحة عوض إلوإتس أ ب فا ن لها سلبيات  إلطرفني إملتصلني، إ 

يس تادمونه من قبل.  ل هنمعن طريق إلوإتس أ ب أ خرين  ااصإلتصال بأ شغالبًا ما ميكن وإحضة: 

قناعغالبا  يتوجب عليمك ول س تعامل بدإئل أ خرى  إل شااص بتحميل هاته إلربإمج.  هؤلء إ 

ل  و مشالك.دإمئا وجد تف إلش باكت إلالسلكية إلعمومية  عرب أ ما فامي يتعلق ابلتطبيقات إل خرى وإس تعاملها

ل ميكنمك  ذإ اكنت إملعلومات إحلساسة  إلقدرة عىلرًإ انذمكس تعملني إ  بشلٍك مشفر نقلها فعال قد مت تقيمي ما إ 

دخال إخلاصة ابلتطبيقات كام هو إحلال ابلنس بة ل  لتحويالت إملالية عىل الانرتنت. بع  إلكراكت وعدت اب 

حلد ا تبق  للنقل إل من للمعلومات، لكهن iOS 9بل عرب برانجمها أ  حتسينات يف هذإ إجملال، مثل رشكة 

ذإ اكن إلتطبيق إذلي وعودجمرد إلساعة  ماكنمك إ طالقا أ ن تعرفوإ ما إ  نه ليس اب  . وبغ  إلنظر عن لك هذإ، فا 

   .مك من إ ساءة إس تعامل معلوماتنيإجملرم قد ميكن  إليشء إذلي تس تعملونه خاليا من إخللل،

ظمة إدلفع، فهنا ينبغي عليمك أ ن تفكروإ عندما يتعلق إل مر بربإمج هممة مرتبطة مبعلومات عن إحلساب  وبأ ن

ذإ اكن إل مر يس تدعي فعال إس تعاملوفامي جيدإ يف لك حاةل عىل حدة، إلش بكة إلالسلكية  عربهذإ إلتطبيق  إ 

 إلعمومية.

 

 من إل خري إ ىل إل خري
 

خري". ويه من إل خري إ ىل إل   "إلتشفريمبارشة إىل إلربإمج ب إلوإجب نقلها تشفري إملعلومات  تسم  طريقة 

إىل هذه إملعلومات. أ ما إلوصول  عىلإلقدرة  مكوكذإ رشيك مكل فقطبكوهنا تتيح  إلنقل إملشفر متتاز عن طريقة



يف حاةل إلتشفري إلعادي فا ن إلكركة إملقدمة خلدمات الانرتنت ميكهنا أ ن تقرأ  معمك حفوى إملعلومات مبا أ هنا 

يصالها إ ىل إمل  ليمك، لكنه ليس  قد تلقي. هذإ إل مريه إملسؤوةل عن حل إلشفرة قبل إ  يبدو مرحيا ابلنس بة إ 

 أ منا مائة يف إملائة.

 

عىل إلعكس من ذكل يعمل نظا  "من إل خري إ ىل إل خري" عىل تشفري إملعلومات إلي يرسلها إملرسل ول يمت 

ل عندما تصل إ ىل إملس تل،  غري إملازإمن. ما حيدث يف يومنا هذإ عرب ما يسم  ابلتشفري هو و حل شفرهتا إ 

ذإ رغب أ حد أ ن يرسل ل أ خرو مفتاحني، مفتاح خاص يتوفر عىل لك مس تعمل ف خربإ مشفرإ،  مكمعويم. فا 

نه يشفره ل مبفتاحعليه. هذه إلرسا امل إملفتاح إلعمويم إذلي تتوفرابس تع فا  إخلاص ـ  مكةل لميكن حل شفرهتا إ 

لربجميات معقدة يمت حتضريها لمك من طرف أ نظمة مثل نظا   . تعترب إملفاتيح تركيباتمكي ل يعرفه أ حد غري وإذل

PGP: 

، أ ما إملفتاح إلعمويم فميكنمك أ ن تسلموه ل صدقائمك  جيدإً  وتأ مينه  جيب أ ن حتتفظوإ ابملفتاح إخلاص عندمك

ومعارفمك، وهذإ ميكن أ ن مير كذكل عرب إخلادو  إلعمويم حبيث ميكن للك وإحد رغب يف أ ن يرسل لمك أ ية 

 رساةل أ ن يرسلها عرب مفتاحمك إلعمويم إذلي ميكن أ ن يطلع عليه.

 

 لتشفري  نظا  الاختيار Gpg4Win  (http://www.gpg4win.de)ابلنس بة ل نظمة ويندوز يعترب نظا  

لكرتونية  إوكذ Outlookربانمج ب إخلاص Plug-Ins برانمج  مثاًل . كام أ ن هناك PGPعرب  رساةل إ 

نتشار بني Thunderbird ربانمجب لربيد الالكرتوين إ مقديم خدمات إلوإسع إل 

[https://www.enigmail.net/download/أ ما ابلنس بة ملس تعميل نظ .][ ا  إملاكMac فا ن هناك ]

  iOSحتت   iPGMail[، ميكنمك وضع https://gpgtools.org] GPG Suiteنظا  

[https:ipgmail.com/ أ ما ابلنس بة للمكبيوترإت إللوحية وإلهوإتف إذلكية إلي تش تغل بنظا  أ ندرويد .]

[ ابرتباط مع http://www.openkeychain.org/about]  OpenKeychainفبا ماكنمك مثال إس تعامل

تسهيل إلتجهزي والاس تعامل، لكهنا يف  إ ىل . هتدف لك أ دوإت الانرتنت هذهK9نظا  إلربيد الالكرتوين 

نرتنت ليضع لمك إحلقيقة ليسة سهةل. يف حاةل إلشك ينبغي عليمك أ ن تطلبوإ إملساعدة من خبري يف جمال الا

 الالكرتوين. مكبريدنظاما لتشفري  

 

أ ية  إل ن حىَت  هلم ليستف [ Webmailerاص إذلين يس تعملون نظا  إلويب ميلر ]ابلنس بة لل شا ماأ   

ماكنية سهةل   GMXمن إل خري إ ىل إل خري". بع  مقديم خدمات الانرتنت مثل "إلتشفري للازود بنظا  إ 

ذإ اكن هذإ  ماأ   .[Webmailerحىت يف إلويب ميلر ] PGPيقدمون إل ن أ دوإت ل  Web.deومثل  إ 

ذن أ ن تفكروإ بتغيري بريدمك الالكرتوينابلمك مزودوفر عند إل مر غري مت   دلى مزود ربيد الالكرتوين، فينبغي إ 

[ أ و وضع تطبيق للربيد الالكرتوين عىل هاتفمك إذليك أ و Thunderbirdالكس ييك مثل طاندربرد ] 

 .تكون معه إتصالتمك مشفرةحاسوبمك إللويح حبيث 



 

 

 إمحلاية إل ساس ية
 

ن مجيع إملعلومات عن إملسرتقني، فهناك يا ف خي ل ميكن أ ن  تطبيق نظا  حامية أ خريد الالكرتوين و تشفري إلرب  إ 

 .لنقل تبق  دون تشفريابة صاإخلمشفرة، لكن إملعلومات  فعالً  إلي تعترب مثال حمتوايت إلربيد الالكرتوين

تصال  كنمي يضل مكشوفًا ورمبا يف أ ي وقت، و ملن و  ما أ رسل رساةل  إذلي فالشخص أ ن يقد  أ ثناء إ 

 .ل جيوز تركها للعمو  رسي معلومات 

 

عرب نظا  ش بيك  بل كذكل  لكن نظا  "من إل خري إ ىل إل خري" ل ميكن حتقيقه فقط مع إلتطبيقات وإلربإمج.

لمعلومات إلي تصدر من هاتفمك إذليك أ و حاسوبمك لتدإول  أ يَ  يمت تشفري حيث  ،مشفر دإخل إلش بكة

 عندما تصل إ ىل إملس تل.فقط حل شفرهتا   حاسوبمك إحملمول قبل أ ن تصل إ ىل إلش بكة، مث يمتإللويح أ و 

 

ن إملصطلح إلعلمي:  ابللغة إلعربية: إلش بكة إخلاصة  يعين إذلي Virtual Private Network  [VPN]إ 

 لك نأ   من عىل يقني ومكس تعمالت نيس تكونون مكسعملفبفضهل . يدل عىل نظا  للحامية الافرتإضية

ل أ نه  ولك إملعلومات تكون مشفرة.  إل تصالت ة غري قليةل مساحيتطلب أ نه  كام ،س يلكفمك جمهودإ للرتتيبإ 

 .وهو ما جيب عليمك تقبهل ،جلهازمك من إلقدرة إحلاسوبية

)221475.html-sicher-aber-/netze/artikel/Hotspothttp://www.heise.de( 

 

عن طريق إلش بكة إلالسلكية إلعمومية إملزنلية إىل إلش بكة  ،عند إحلاجة ،إدلخولميكن  VPNنظا  بفضل  

عدإدطبعا   يمتأ ن  رشيطة، بشلٍك مؤمَّن والانرتنت وتزويد  VPNمبوإزإة مع معيل  لبيتاب VPNخادو   إ 

كثري من إلكراكت وإملاكتب إذلين ميكنون عامهلم من ولوج إلش بكة هناك  .ومات إدلخول إجلهاز إحملمول مبعل

ذإ   .إدلإخلية عرب الانرتنت بعد ذكل من تمتكنون فسوف يف مرحةل إلتجهزي وإلرتتيب بذلمت قلياًل من إجملهود إ 

دون خوف  الانرتنت و ميكنمك من هناك إلولوج إ ىل ش بكتمك إخلاصة بشلٍك مؤمٍن من لك بقاع إلعامل دخول

 Open VPN. إ ن برجمة الاختيار لهذه إل غرإض يه من جتسس خشص غري مرغوب فيه

)https://openvpn.net/( يتوفر يف مزنهل عىل فغيتس بوكس /  منلينوكس. أ ما  عند إملتوإجدة

Fritz!Box امل وظيفة لولوج الانرتنت فميكن هل بلك بساطة إس تعVPN .إلتابعة لهذإ إجلهاز 

 

ن إلكراكت إملتخصصة يف تقدمي خدمة إلولوج إىل الانرتنت  نتهبإ  عدإد أ ن إ ىل برسعة نإ  خشيص  VPNنظا   إ 

الانرتنت حبيث ميكنمك  كادمة عرب  VPNميكنمك أ ن حتصلوإ عىل نظا  . يف إلبيوت ليست هممة سهةل

http://www.heise.de/netze/artikel/Hotspot-aber-sicher-221475.html
https://openvpn.net/


حاسوبمك إحملمول ابلش بكة إلالسلكية إلعمومية عرب فمك إذليك أ و حاسوبمك إللويح، أ و هات بوإسطةإلتصال  

 تتوإصلون عربها  بوإبةهذإ إخلادو  يش تغل ك ف ت. إلتابع للكركة إلي تقد  خدمات الانرتن VPNخادو  

يصال معلوماتمك للهدف إملنشود بطريقة مشفرة ابلاكمل و ابلتايل إذلي يمت وضعه   VPNالف برانمجخب ،إ 

إملعلومات  تتعامل مع  هنا جيب وضع إلثقة يف إلكركة إملقدمة للادمات عىل أ هنا سوفة بطريقة خشصي

  .c´t جرهتا  أ   ختبارإت إليالاحبسب   يمت ضامنه دإمئاً ما ل  و، وه إ هامل دون بطريقة أ منة

 

 إس تعامل دون قلق تشكيك حصي،
 

 إلش بكة يؤمن إتصاهل وتوإصهل عرب للك مس تعمل أ ن يبق  إل ختيار  جوإنبه لك من إملوضوع تقليب بعد

من أ جل  فقط يف إس تعامل ش بكة الانرتنت من يرغب  ج. لكنابس تعامل كثري من إلربإم إلالسلكية إلعمومية 

ضاعة بع  إلوقت ول هيمه أ ن يطلع عليه خشص ما، فميكنه إس تعامل ش باكت إل ماكن إلعمومية دون إختاذ  إ 

 أ ي إحتياطات تذكر.

إ ىل أ ي مدى ميكن  اأ مرسي، حفينئذ ينبغي أ ن تلجئوإ إ ىل نظا  إلتشفري ـ بتوإصل  ونعندما ترغب لكن

، فهذإ أ مر يعود إ ىل الاحتياجات إل منية إخلاصة بلك VPNإس تعامل هذإ إلنظا  وهل ينبغي إس تعامل 

ذنمك ، جتلب إل ذى أ نمن شأ هنا إملعلومات إلشخصية إلي خبصوص  و خشص. ذإ منحت من دون إ  ن ، مفإ 

ذإ اكن إل مر يتعلق ابلعمليات هازمك إحملمولب  إلتصالإلتفكري مليًا يف جتنب هنا ضل إل ف ، وخصوصا إ 

ل للرضورة إلقصوى إخلاصة مكش بكتخارج إل س تعامل  فتجنبوإ إملرصفية عرب الانرتنت، . لكن وحىت يف إ طار إ 

نال يعترب  يف إلبيت فا ن توإصلمك مكإلش بكة إخلاصة ب إلتشفري  أ دوإت إلتأ مني، مثل نظا ب مكدو  تَزَ  إ ل مبدى مؤمَّ

 .إملرضةإلربإمج  دحتديث إلربجمة وتوفري إمحلاية إلالزمة إلي تعترب وس يةل فعاةل ض عىلدون إنقطاع  عمللوإ
 

سوإء عند تنقلمك حبياة الانرتنت  س متتاعإلال عائق أ يسبيلمك  سوف لن يعرتض هذه الاحتياطات،ل  مكختاذاب

 .ة لالتصال إحلرش بكة إل  عرب لكية إلعمومية أ وعرب إلش باكت إلالس 

 

 :مزيد من المعلوماتلل
 

إدارة شبكة الحاسوب المحلية المنظمة بشكل ذاتي كشبكة حرة لالتصال  knufierFـ فرايفونك: 
 تكنولوجيا الشبكات المجتمعية الالسلكي.

http://freifunk.net/worum-geht-es/technik-der-community-netzwerke/ 

 
 

مقدمة وخلفية وتاريخ متضمنة لالشبكات الالسلكية المجانية من خالل الممارسة ـ كراسة  ـ فرايفونك:
 فرايفونك مقدم من طرف المؤسسة اإلعالمية برلين ـ براندنبورج

http://www.mabb.de/files/content/document/Publikationen/Freifunk-
Broschuere/freifunk_publikation_webversion.pdf  

http://freifunk.net/worum-geht-es/technik-der-community-netzwerke/
http://www.mabb.de/files/content/document/Publikationen/Freifunk-Broschuere/freifunk_publikation_webversion.pdf
http://www.mabb.de/files/content/document/Publikationen/Freifunk-Broschuere/freifunk_publikation_webversion.pdf


 
 

 طار المتواجدة في الشبكات الالسلكية العموميةالنقطة الساخنة: األخـ فخ الهوت سبوت / 
http://www.heise.de/ct/artikel/Die-Hotspot-Falle-1394646.html 

 
شبكة الالسلكية : اجراءات لتأمين استعمال الtoHstoHـ الحفاظ على الهدوء عند النقطة الساخنة 

 العمومية
http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2012/01/088_Cool-bleiben-am-Hotspot 

 

 الهجومات على مستعملي الهوت سبوت :الحيوانات الرامزة ـ
http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2012/01/082_Das-Bestiarium 

 

 
دون  NPVالشبكات الالسلكية خارج البيت عن طريق استعمال ـ هوت سبوت، ولكن بطريقة آمنة: 

 وجود خطر التنصت.
http://www.heise.de/netze/artikel/Hotspot-aber-sicher-221475.html 

 

 محادثات بصوت خافت: تطبيقات الميسنجر المشفرة في االستعمال اليومي
-http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-13-Test-Verschluesselnde-Messenger-Appsـ 

im-Alltagseinsatz-2662824.html 

 
ـ سد الطريق على المتجسسين: الخدمات البديلة للتواصل عبر البريد االلكتروني بشكل مريح وآمن من 

س  التجس  
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-13-Test-Alternative-Dienste-fuer-komfortable-

und-abhoersichere-Mail-Kommunikation-2661636.html 

 

NPVالحماية الكاملة التي تقدمها خدمات ـ الخصوصية االفتراضية:   

http://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-20-Test-So-viel-Schutz-bieten-VPN-Dienste-
2314876.html 

 

- Gpg4Win und GnuPG – PGP für Windows 

 البرنامج الخاص بالويندووز
http://www.gpg4win.de/ 

 
 

- Enigmail – PGP-Plugin für Thunderbird 

drerTunnfnTالبرنامج الخاص ب:   

https://www.enigmail.net/download/ 
 
 

iPGMail – PGP für iOS 

fOiبنظام البرنامج الخاص   

https://ipgmail.com/ 
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GPG Suite – PGP für Mac OS X 

X S Oi Mبنظام البرنامج الخاص   

https://gpgtools.org/ 
 
 

OpenKeychain – PGP für Android 

بنظام اندرويدالبرنامج الخاص   

http://www.openkeychain.org/about/ 
 
 

OpenVPN – Open-Source-VPN für Alle 

لكل األنظمة NPV برنامج  

https://openvpn.net/ 

https://gpgtools.org/
http://www.openkeychain.org/about/
https://openvpn.net/

