بشلك جيد
إس تعامل ش بكة إلنرتنت إلالسلكية إلعمومية إس تعام ًل محمي ًا ومؤ َّمن ًا ٍ
إرشادإت الاس تادإ  :حسب رأي إخلبري إلفين ،يورغن كوري ،انئب رئيس حترير جمةل  c’tإملتخصصة يف
تقنيات إلمكبيوتر ،هايزو أونالين  ،heise onlineبتلكيف من مكتب رئاسة ولية شامل إلرإين ويس تفاليا.
بناء عىل ترخيص مقد من Creative-Commons
فقد مت تقدمي هذإ إلنص من أجل نساه و توزيعه ً
حتت إمس )Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland،(CC BY-ND 3.0 DE
للمزيد من إلتفاصيل إملرجو إلرجوع إىل:
 .https://creativcommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/و عند الاس تعامل وجب ذكر إلاكتب،
صاحب إلطلبية و إلرخصة ـ إلتسمية و إلرإبط ـ.
تقل عن مقد
يعترب إس تعامل ش بكة إلنرتنت إلالسلكية إلعمومية شيئ ًا معلي ًا  ،خصوصا إذإ مت ٍ
بشلك مس ٍ
إخلدمة و بدون مقابل مثل خدمة Freifunk
http://freifunk.net/worum-geht-es/technik-der-community-netzwerke/
ميكنمك إلس تفادة من هذه إخلدمة ،سوإء كنمت يف إلطريق و أو عند الانتظار يف حمطة إلقطار أو يف إملطار
أو حىت عند إلتجول يف إملدينة ،بدون إلنقاص من رصيد هاتفمك إحملمول ،وهو ما يسعد إملس تادمني ،إل
عل ابخملاطر إلنامجة عن إس تعامل إلش بكة إلالسلكية إلعمومية و كيفية إدلخول
أن إلكثري مهنم ليسوإ عىل ٍ
إلهيا .فالشااص إلوإعون هبذه إخملاطر ،مه فقط من يس تطيع حتديد ما هو جيد وماهو يسء و وابماكهنم
إلقيا ابجرإءإت مضادة جتعل من إلس تادإ إلالسليك شيئا معليا و أمنا ،كام لو اكن إلمر يتعلق بش بكة
مزنلية.

مسأةل إلثقة:
إملتعارف عليه مبدئي ًا هو أنه ،عند إس تادإ إلش بكة إلالسلكية إلعمومية ،ل ميكن إلثقة بأي أحد ،بل و
جيب إعتبار أن إلبياانت إملس تق َبةل و إمل َرسةل ميكن الاطالع علهيا من طرف مس تادمني أخرين للش بكة،
لن لك خشص يس تعمل نفس إلش بكة إلي تس تعملوهنا  ،ميكنه من إلناحية إملبدئية أن يطلع عىل مضمون
إحملادثة.

إن إلتجسس عىل صاحب حاسوب محمول دإخل مقهى أثناء تصفح حسابه عىل إلفيس بوك أو إطالعه عىل
حسابه إلبنيك إللكرتوين ،ل يتطلب ابلرضورة أن يكون خبري ًإ متخصصا يف إلش باكت ،يكفي فقط أن
يكون دليك هاتف ذيك مع تطبيق خاص بذكل.
إن هاته إلتطبيقات جتعل تقنيات إلش بكة إملعقدة يف متناول إمجليع .فقد جتد ذكل إلشاب إلظريف إحملىي،
إجلالس يف إملقهى يف إلطاوةل إجملاورة ،يس تاد تقنية جهو رجل يف إلوسط بوإسطة ARP-Spoofing
حىت و إن اكن ل يفقه أي ش ئي يف ) ،Adress Resolution Protocol (ARPوهنا ل يكتفي فقط
ابلطالع عىل إملعلومات إلعادية بل يتعدإه إىل إس تخرإج و إس تادإ إلبياانت إلشخصيةإملهمة ،إذ ميكنه
مثال إلترصف يف إحلساب إلشخيص ابلفيس بوك أو يف إحلساب إلبنيك إللكرتوين:
)(http://www.heise.de/ct/artikel/Die-Hotspot-Falle-1394646.html
هل صدممت؟ ل ترتكوإ هاته إلسيناريوهات ختيفمك .من اكنت هل إتصالت مكشوفة يف إلنرتنيت اكرساهل
للربيد إللكرتوين بشلك غري مشفر ،فان ابماكنه إلقيا بنفس إلش ئي عرب إلش بكة إلالسلكية إلعمومية .فقط
عليه أن يدرك أن إلبياانت إملرسةل ميكن قرإءهتا من قبل أشااص أخرين ورمبا يصبح ذكل أمر ًإ معتادإ.
حبيث ميكن حتميل إلبياانت إلي قد يكتهبا إلشخص عىل بطاقة بريدية .غري أن إلمر لن يكون ابخلطري إذإ
تعلق بأش ياء حياتية عادية ،أما إذإ تعلق بلكامت إملرور أو مبعلومات ذإت أمهية ،فانه جيب إختاذ إجرإءإت
إحتياطية و إجرإءإت مضادة ميكن بوإسطهتا إملس تاد إس تعامل إلش بكة إلالسلكية إلعمومية بدون أية
خماطر.
و عىل ذكر إلربيد إللكرتوين فان إللكمة إملفتاح هبذإ إخلصوص يه ـ إلتشفري)إلرتمزي( ـ .فاذإ اكنت إلبياانت
إملنقوةل عرب إلش بكة إلالسلكية مشفرة ،فان حماوةل أي خشص لالطالع علهيا تبوء ابلفشل ،ولن يطلع إل
عىل نفاية إلبياانت ،و إلي ل ميكن حل شفرهتا يه إلخرى إذإ اكنت مرمزة بشلك متني.
ميكن إلقيا ابلتشفري يف إلش بكة إلالسلكية إلعمومية عىل عدة مس توايت و بدرجات تعقيد خمتلفة و مبجهود
خاص .

إلطرق إىل إلهدف:
يطلق عىل أسهل إلطرق إمس "إلنقل إملشفر" ،و يه طريقة سهةل عىل إلقل ابلنس بة لمك كىس تادمني ،
حيث جيب الانتباه يف هذإ إلصدد إىل أنه عند تصفح إحدى صفحات إلنرتنيت أو إحدى إخلدمات إلخرى
يف إلش بكة إلعنكبوتية جيب إدلخول عرب  .httpsفاذإ دخلمت عىل صفحة إلويب إخلاصة ابلبنك إذلي
تتعاملون معه فانه جيب عليمك دإمئا إدلخول ب  ،httpsذكل أن أغلب إملؤسسات إلبنكية ل تسمح بأية
طريقة أخرى غري هاته .إن برإمج إلتصفح إحلديثة تبني تشغيلها لطريق نقل إلبياانت إملشفر ليس فقط عرب
عنوإن صفحة إلويب https://... :و لكن عرب إظهار رمز إلتشفري يف عنوإن صفحة الا ن نرتت إملرإد إدلخول
إلهيا.
إن إلكثري من إملقدمني خلدمات إلربيد إللكرتوين يعرضون كذكل طريقة إلنقل إملشفر .ذلكل إس تادموإ بريدإ
إلكرتونيا عىل إلويب يف إملتصفح و إدخلوإ عرب  .httpsإس تعملوإ أحد برإمج إلربيد إللكرتوين ،لن ضوإبط
إلس تادإ إملتفردة هاته تعترب رضورية من أجل إلنقل إملشفر :عند ترتيب إلربانمج جيب إرسال إلربيد
إللكرتوين بوإسطة  SSLأو  TLSمع طريقة إلتصديق إلي غالبا ما تكون بوإسطة إدخال لكمة إلرس .إن
مجيع إملعلومات إلرضورية يمت وضعها من طرف مقديم خدمات إلويب يف إملتناول .و وإن اكن إلعديد مهنم
يدمع طريقة إلنقل إملشفر فقط للمس تادمني إذلين يدفعون مثن هذإ الاس تعامل.
إن إلكثري من مقديم خدمات إلنرتنيت مثل إلفيس بوك يقدمون دخول أمنا ابملتصفح عرب  ،httpsو جيب
إس تادإ هاته إلطريقة لكام أمكن ذكل .إل أن هذإ إلمر ل ينطبق عند إدلخول إىل صفحات إلويب عرب
إلش بكة إلالسلكية إلعمومية ،بل حىت عند إس تادإ إلش بكة إلالسلكية إملزنلية أثناء إس تعامل إلنرتنيت،
لن إلنقل إملشفر ِّ
يؤمن إتصالتمك .و هنا وجب إلتأكيد عىل أنه حىت و إن اكنت إلش بكة إلالسلكية إملزنلية
مشفرة ،فان نقل إملعلومات يمت بشلك غي مشفر مامل تقموإ بذكل بأنفسمك.

إس تعاملت إلربإمج
إذإ كنمت يف إلشارع إلعمويم ابلهاتف إذليك أو حامال للمكبيوتر إللويح فانه ميكنمك من إلناحية إملبدئية
إس تعامل هاته إخلدمات و إس تعامل إلربيد إللكرتوين ،لكن إلصعوبة تمكن يف إلربإمج إحملمةل عىل هاته إلهجزة
إلصاحلة للرسائل إللحظية و لدلردشة ،حيث جيب يف هاته إحلاةل أن تقوموإ بتشفري إلربإمج بنفسك ،إلش ئي

إذلي ل يقو به أكرث إملتسادمني .جيب عليمك أن تقرروإ بأنفسمك  ،هل رسية إحملادثة هممة ابلنس بة إليمك ،و
إذإ اكن إلمر كذكل فيس تحسن عد إلتصال بوإسطة إلش بكة إلالسلكية إلعمومية.
فعىل سبيل إملثال :مل تكن خدمة إلوإتس أب تدمع و لوقت طويل أي تشفري عند إلتصال .لكن إبتدإءإ من
شهر سبمترب من س نة  2015أصبح إلوإتس أب يقد دعام لتشفري إلتصالت ،لكن فقط للهوإتف إذلكية
إملتوفرة عىل برانمج جوجل أندرويد ،مثل  Samsungو  HTCو  .Sonyو يف إملقابل و مبا أنه ل ميكن
معرفة نظا إلتشغيل إذلي يس تادمه إحملادث إلخر فانه ميكن إعتبار إحملادثة إملشفرة عرب إلوإتس أب غري
أمنة ابملرة.
و خيتلف إلمر متاما يف إلربإمج إملعدة لدلردشة و لرسال إلرسائل حيث تكون يف إلصل مشفرة .و
إلمنوذج إلشهر يف هذإ إلنوع من إلربإمج هو  ،Threemaو ابلنس بة للنظم إجملانية إملفتوحة هناك
 Telegramو  .TextSecureو كذإ  iMessageإذلي وإن اكن يقد تشفريإ للبياانت إلي يتبادلها
إلطرفني إملتصلني ،إل أنه خاص بنظا إلبل .أما ابلنس بة للبدإئل إملتاحة عوض إلوإتس أب فان لها سلبيات
وإحضة :غالب ًا ما ميكن إلتصال بأشااص أخرين عن طريق إلوإتس أب لهنم يس تادمونه من قبل.
ولس تعامل بدإئل أخرى يتوجب عليمك غالبا إقناع هؤلء إلشااص بتحميل هاته إلربإمج.
أما فامي يتعلق ابلتطبيقات إلخرى وإس تعاملها عرب إلش باكت إلالسلكية إلعمومية فتوجد دإمئا مشالك .و ل
بشلك مشفر
ميكنمك مكس تعملني إل انذر ًإ إلقدرة عىل تقيمي ما إذإ اكنت إملعلومات إحلساسة قد مت فعال نقلها ٍ
كام هو إحلال ابلنس بة للتطبيقات إخلاصة ابلتحويالت إملالية عىل الانرتنت .بع إلكراكت وعدت ابدخال
حتسينات يف هذإ إجملال ،مثل رشكة أبل عرب برانجمها  iOS 9للنقل إلمن للمعلومات ،لكهنا تبق حلد
إلساعة جمرد وعود .وبغ إلنظر عن لك هذإ ،فانه ليس ابماكنمك إطالقا أن تعرفوإ ما إذإ اكن إلتطبيق إذلي
تس تعملونه خاليا من إخللل ،إليشء إذلي قد ميكن إجملرمني من إساءة إس تعامل معلوماتمك.
عندما يتعلق إلمر بربإمج هممة مرتبطة مبعلومات عن إحلساب وبأنظمة إدلفع ،فهنا ينبغي عليمك أن تفكروإ
جيدإ يف لك حاةل عىل حدة،وفامي إذإ اكن إلمر يس تدعي فعال إس تعامل هذإ إلتطبيق عرب إلش بكة إلالسلكية
إلعمومية.

من إلخري إىل إلخري
تسم طريقة تشفري إملعلومات إلوإجب نقلها مبارشة إىل إلربإمج ب إلتشفري" من إلخري إىل إلخري" .ويه
طريقة متتاز عن إلنقل إملشفر بكوهنا تتيح فقط لمك وكذإ رشيكمك إلقدرة عىل إلوصول إىل هذه إملعلومات .أما

يف حاةل إلتشفري إلعادي فان إلكركة إملقدمة خلدمات الانرتنت ميكهنا أن تقرأ معمك حفوى إملعلومات مبا أهنا
يه إملسؤوةل عن حل إلشفرة قبل إيصالها إىل إملتلقي .هذإ إلمر قد يبدو مرحيا ابلنس بة إليمك ،لكنه ليس
أمنا مائة يف إملائة.
عىل إلعكس من ذكل يعمل نظا "من إلخري إىل إلخري" عىل تشفري إملعلومات إلي يرسلها إملرسل ول يمت
حل شفرهتا إل عندما تصل إىل إملس تل ،و هو ما حيدث يف يومنا هذإ عرب ما يسم ابلتشفري غري إملازإمن.
فلك مس تعمل يتوفر عىل مفتاحني ،مفتاح خاص وأخر معويم .فاذإ رغب أحد أن يرسل لمك خربإ مشفرإ،
فانه يشفره ابس تعامل إملفتاح إلعمويم إذلي تتوفر عليه .هذه إلرساةل لميكن حل شفرهتا إل مبفتاحمك إخلاص ـ
وإذلي ل يعرفه أحد غريمك .تعترب إملفاتيح تركيبات لربجميات معقدة يمت حتضريها لمك من طرف أنظمة مثل نظا
:PGP
جيب أن حتتفظوإ ابملفتاح إخلاص عندمك وتأمينه جيد ًإ  ،أما إملفتاح إلعمويم فميكنمك أن تسلموه لصدقائمك
ومعارفمك ،وهذإ ميكن أن مير كذكل عرب إخلادو إلعمويم حبيث ميكن للك وإحد رغب يف أن يرسل لمك أية
رساةل أن يرسلها عرب مفتاحمك إلعمويم إذلي ميكن أن يطلع عليه.
ابلنس بة لنظمة ويندوز يعترب نظا  (http://www.gpg4win.de) Gpg4Winنظا الاختيار لتشفري
رساةل إلكرتونية عرب  .PGPكام أن هناك مث ًال برانمج  Plug-Insإخلاص بربانمج  Outlookوكذإ
بربانمج  Thunderbirdإلوإسع إلنتشار بني مقديم خدمات إلربيد الالكرتوين
[ .]https://www.enigmail.net/download/أما ابلنس بة ملس تعميل نظا إملاك [ ]Macفان هناك
نظا  ،]https://gpgtools.org[ GPG Suiteميكنمك وضع  iPGMailحتت iOS
[ .]https:ipgmail.com/أما ابلنس بة للمكبيوترإت إللوحية وإلهوإتف إذلكية إلي تش تغل بنظا أندرويد
فباماكنمك مثال إس تعامل  ]http://www.openkeychain.org/about[ OpenKeychainابرتباط مع
نظا إلربيد الالكرتوين  .K9هتدف لك أدوإت الانرتنت هذه إىل تسهيل إلتجهزي والاس تعامل ،لكهنا يف
إحلقيقة ليسة سهةل .يف حاةل إلشك ينبغي عليمك أن تطلبوإ إملساعدة من خبري يف جمال الانرتنت ليضع لمك
نظاما لتشفري بريدمك الالكرتوين.
أما ابلنس بة للشااص إذلين يس تعملون نظا إلويب ميلر [ ]Webmailerفليست هلم َ
حىت إلن أية
إماكنية سهةل للازود بنظا إلتشفري "من إلخري إىل إلخري" .بع مقديم خدمات الانرتنت مثل GMX
ومثل  Web.deيقدمون إلن أدوإت ل  PGPحىت يف إلويب ميلر [ .]Webmailerأما إذإ اكن هذإ
إلمر غري متوفر عند مزودمك ابلربيد الالكرتوين ،فينبغي إذن أن تفكروإ بتغيري بريدمك الالكرتوين دلى مزود
الكس ييك مثل طاندربرد [ ]Thunderbirdأو وضع تطبيق للربيد الالكرتوين عىل هاتفمك إذليك أو
حاسوبمك إللويح حبيث تكون معه إتصالتمك مشفرة.

إمحلاية إلساس ية
إن تشفري إلربيد الالكرتوين و تطبيق نظا حامية أخر ل ميكن أن خيفيا مجيع إملعلومات عن إملسرتقني ،فهناك
مثال حمتوايت إلربيد الالكرتوين إلي تعترب فع ًال مشفرة ،لكن إملعلومات إخلاصة ابلنقل تبق دون تشفري.
فالشخص إذلي أرسل رساةل ما و ملن و يف أي وقت ،يضل مكشوف ًا ورمبا ميكن أن يقد أثناء إتصال
رسي معلومات ل جيوز تركها للعمو .
لكن نظا "من إلخري إىل إلخري" ل ميكن حتقيقه فقط مع إلتطبيقات وإلربإمج .بل كذكل عرب نظا ش بيك
مشفر دإخل إلش بكة ،حيث يمت تشفري أ َي تدإول للمعلومات إلي تصدر من هاتفمك إذليك أو حاسوبمك
إللويح أو حاسوبمك إحملمول قبل أن تصل إىل إلش بكة ،مث يمت حل شفرهتا فقط عندما تصل إىل إملس تل.
إن إملصطلح إلعلمي ]VPN[ Virtual Private Network :إذلي يعين ابللغة إلعربية :إلش بكة إخلاصة
الافرتإضية يدل عىل نظا للحامية .فبفضهل س تكونون مكسعملني ومكس تعمالت عىل يقني من أن لك
إلتصالت ولك إملعلومات تكون مشفرة .إل أنه س يلكفمك جمهودإ للرتتيب ،كام أنه يتطلب مساحة غري قليةل
من إلقدرة إحلاسوبية جلهازمك ،وهو ما جيب عليمك تقبهل.
)(http://www.heise.de/netze/artikel/Hotspot-aber-sicher-221475.html
بفضل نظا  VPNميكن إدلخول ،عند إحلاجة ،إىل إلش بكة إملزنلية عن طريق إلش بكة إلالسلكية إلعمومية
بشلك مؤ َّمن ،رشيطة أن يمت طبعا إعدإد خادو  VPNابلبيت مبوإزإة مع معيل  VPNوتزويد
والانرتنت ٍ
إجلهاز إحملمول مبعلومات إدلخول  .هناك كثري من إلكراكت وإملاكتب إذلين ميكنون عامهلم من ولوج إلش بكة
إدلإخلية عرب الانرتنت  .إذإ بذلمت قلي ًال من إجملهود يف مرحةل إلتجهزي وإلرتتيب فسوف تمتكنون بعد ذكل من
مؤمن من لك بقاع إلعامل و ميكنمك من هناك إلولوج إىل الانرتنت دون خوف
دخول ش بكتمك إخلاصة ٍ
بشلك ٍ
من جتسس خشص غري مرغوب فيه .إن برجمة الاختيار لهذه إلغرإض يه Open VPN
) (https://openvpn.net/إملتوإجدة عند لينوكس .أما من يتوفر يف مزنهل عىل فغيتس بوكس /
 Fritz!Boxلولوج الانرتنت فميكن هل بلك بساطة إس تعامل وظيفة  VPNإلتابعة لهذإ إجلهاز.
إن إلكراكت إملتخصصة يف تقدمي خدمة إلولوج إىل الانرتنت إنتهبن برسعة إىل أن إعدإد نظا  VPNخشيص
يف إلبيوت ليست هممة سهةل .ميكنمك أن حتصلوإ عىل نظا  VPNكادمة عرب الانرتنت حبيث ميكنمك

إلتصال بوإسطة حاسوبمك إللويح ،أو هاتفمك إذليك أو حاسوبمك إحملمول ابلش بكة إلالسلكية إلعمومية عرب
خادو  VPNإلتابع للكركة إلي تقد خدمات الان نرتت .فهذإ إخلادو يش تغل كبوإبة تتوإصلون عربها
بطريقة مشفرة ابلاكمل و ابلتايل إيصال معلوماتمك للهدف إملنشود ،خبالف برانمج  VPNإذلي يمت وضعه
بطريقة خشصية هنا جيب وضع إلثقة يف إلكركة إملقدمة للادمات عىل أهنا سوف تتعامل مع إملعلومات
بطريقة أمنة دون إهامل  ،وهو ما ل يمت ضامنه دإمئ ًا حبسب الاختبارإت إلي أ جرهتا .c´t

تشكيك حصي ،إس تعامل دون قلق
بعد تقليب إملوضوع من لك جوإنبه يبق إلختيار للك مس تعمل أن يؤمن إتصاهل وتوإصهل عرب إلش بكة
إلالسلكية إلعمومية ابس تعامل كثري من إلربإمج .لكن من يرغب يف إس تعامل ش بكة الانرتنت فقط من أجل
إضاعة بع إلوقت ول هيمه أن يطلع عليه خشص ما ،فميكنه إس تعامل ش باكت إلماكن إلعمومية دون إختاذ
أي إحتياطات تذكر.
لكن عندما ترغبون بتوإصل رسي ،حفينئذ ينبغي أن تلجئوإ إىل نظا إلتشفري ـ أما إىل أي مدى ميكن
إس تعامل هذإ إلنظا وهل ينبغي إس تعامل  ،VPNفهذإ أمر يعود إىل الاحتياجات إلمنية إخلاصة بلك
خشص .و خبصوص إملعلومات إلشخصية إلي من شأهنا أن جتلب إلذى ،إذإ منحت من دون إذنمك  ،مفن
إلفضل هنا إلتفكري ملي ًا يف جتنب إلتصال بهازمك إحملمول ،وخصوصا إذإ اكن إلمر يتعلق ابلعمليات
إملرصفية عرب الانرتنت ،فتجنبوإ إلس تعامل خارج ش بكتمك إخلاصة إل للرضورة إلقصوى .لكن وحىت يف إطار
إلش بكة إخلاصة بمك يف إلبيت فان توإصلمك ل يعترب مؤ َّمنا إل مبدى تَ َزودمك بأدوإت إلتأمني ،مثل نظا إلتشفري
وإلعمل دون إنقطاع عىل حتديث إلربجمة وتوفري إمحلاية إلالزمة إلي تعترب وس يةل فعاةل ضد إلربإمج إملرضة.
ابختاذمك لهذه الاحتياطات ،سوف لن يعرتض سبيلمك أي عائق إلالس متتاع حبياة الانرتنت عند تنقلمك سوإء
عرب إلش باكت إلالسلكية إلعمومية أو عرب إلش بكة إحلر ة لالتصال.
للمزيد من المعلومات:
ـ فرايفونك knufierF :إدارة شبكة الحاسوب المحلية المنظمة بشكل ذاتي كشبكة حرة لالتصال
الالسلكي .تكنولوجيا الشبكات المجتمعية
http://freifunk.net/worum-geht-es/technik-der-community-netzwerke/

ـ فرايفونك :الشبكات الالسلكية المجانية من خالل الممارسة ـ كراسة متضمنة لمقدمة وخلفية وتاريخ
فرايفونك مقدم من طرف المؤسسة اإلعالمية برلين ـ براندنبورج
http://www.mabb.de/files/content/document/Publikationen/FreifunkBroschuere/freifunk_publikation_webversion.pdf

 األخطار المتواجدة في الشبكات الالسلكية العمومية: النقطة الساخنة/ ـ فخ الهوت سبوت
http://www.heise.de/ct/artikel/Die-Hotspot-Falle-1394646.html

 اجراءات لتأمين استعمال الشبكة الالسلكية:toHstoH ـ 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:ـ الحيوانات الرامزة
http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2012/01/082_Das-Bestiarium

 دونNPV  الشبكات الالسلكية خارج البيت عن طريق استعمال: ولكن بطريقة آمنة،ـ هوت سبوت
.وجود خطر التنصت
http://www.heise.de/netze/artikel/Hotspot-aber-sicher-221475.html

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

im-Alltagseinsatz-2662824.html

 الخدمات البديلة للتواصل عبر البريد االلكتروني بشكل مريح وآمن من:ـ سد الطريق على المتجسسين
التجسس
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-13-Test-Alternative-Dienste-fuer-komfortableund-abhoersichere-Mail-Kommunikation-2661636.html

NPV  الحماية الكاملة التي تقدمها خدمات:ـ الخصوصية االفتراضية
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2013-20-Test-So-viel-Schutz-bieten-VPN-Dienste2314876.html

-

Gpg4Win und GnuPG – PGP für Windows

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

-

Enigmail – PGP-Plugin für Thunderbird

drerTunnfnT :البرنامج الخاص ب
https://www.enigmail.net/download/
iPGMail – PGP für iOS

fOi البرنامج الخاص بنظام
https://ipgmail.com/

GPG Suite – PGP für Mac OS X

X S Oi M البرنامج الخاص بنظام
https://gpgtools.org/
OpenKeychain – PGP für Android

البرنامج الخاص بنظام اندرويد
http://www.openkeychain.org/about/
OpenVPN – Open-Source-VPN für Alle

 لكل األنظمةNPV برنامج
https://openvpn.net/

