
2 ) الحلقة dark sideالجانب المظلم من شبكة التور (Linuxمنتدى أمن اإلتصال و أنظمة التشغيل لينكس القسم التقنيالمنتدى

 يوماً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن هللا2567مضى 

روابط شبكة شموخ اإلسالم أعزها اهللا
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2 ) الحلقة dark sideالجانب المظلم من شبكة التور (الموضوع: 

البحث المتقدممواضيعيمشاركاتيروابط سريعةاختيارات المنتدىالرسائل الخاصةمواضيع جديدة تسجيل الخروج لوحة التحكم ملفي الشخصي التنبيهات السالم عليكم

3 من 3 إلى 1النتائج 

خيارات الرقابةتقييم هذا الموضوعبحث في الموضوعإدارة المواضيعأدوات الموضوع

 دقيقة21منذ 
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2 ) الحلقة dark side الجانب المظلم من شبكة التور (

السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاته

كیف حالكم یا أحبة

ية في التور الموضوع سنتحدث عن الخدمات المخفهذ

ن الخدمات المخفيةسلسلة عتحدثنا في موضوع سابق في ال

الموضوع في وقت الحقكملة و التعرض لذلك و سنقوم بالت

إيميللكن اليوم نحن عندنا تطبيق للخدمات المخفية و هو 

تستطيع تنصيب إيميل للمحادثة المباشرة و تبادل الملفات فقط

tor chatخدمة نأخذ نظرة أقرب لل

الصفحة الرسمية للبرنامج

https://github.com/prof7bit/TorChat

ةتستطيع تنزيل نسخة من البرنامج من الصفحة التالي

https://github.com/prof7bit/TorChat/downloads

 #1

مراقب القسم التقني
 أبا عباس القطري

المنتدى
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نظام الويندوزنسخة 

https://github.com/downloads/prof7bit/TorChat/torchat-windows-0.9.9.553.zip

البرنامج محمول

لنأخذ نظرة على تشغيل البرنامج بالطريقة السليمة

نقوم بفك الضغط فيظهر التالي

نقوم بتشغيل البرنامج

نقوم بإغالقه ثانية

داداتنقوم بتعديل بعض اإلع

دادات القديمةاإلع
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اإلعادادت الجديدة

دادات الجديدةنقوم بحفظ اإلع

نقوم بتشغيل البرنامج

ننتظر قليال حتى يتم عمل الخدمة و تنصيبها

onlineالخدمة اشتغلت و أنت حاليا 

شبكة التور على جهة االتصال الموجودة مسبقا في البرنامج هي لبريدك اإللكتروني
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ثة مع أنفسنالو قمنا بعمل محاد

كيف نقوم بتوزيع بريدك اإللكتروني

و تقوم بإعطاء البريد لمن تريد

ىكتروني لجهة اتصال أخرو هكذا نقوم بإضافة بريد إل

هو البريد الفعلي للجهة التي تتعامل معهااألزرق اإلسم 

هو اسم رمزي تعطيه لإليميل لتعرف من صاحبهحمر األاإلسم 

م إضافة البريدت
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ها ملف إلى الجهة التي نحادثلو أردنا إرسال

الضغط بالمفتاح األيمن للماوس و اختيارثة نقوم بتح المحادبعد ف

حدد مكان الملف

من دون أخذ موافقتكالملف على الجهة األخرى سيبدأ بإرسال 

تحويل الملفعند اكتمال 
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cancelإن لم تكن تريده فما عليك إال الضغط على 

إن كنت تريده فما عليك سوى حفظ الملف

 الملفات فقط في حالة كون الطرفين متصلينإرسالة و هذا البريد ال ينفع سوى للمحادثات المباشر

هذا البريد صعب التعقب

الخدمات الخفيةطبيقات هذا إحدى ت

  رد مع اقتباسإضافة ردتعديل المشاركة            

 دقيقة14منذ 

8,167:المشاركات

للمزيد من المعلومات حول الموضوع

يرجى مراجعة الروابط التالية

كود:
https://www.youtube.com/watch?v=2iiosYraFGQ
https://www.youtube.com/watch?v=laAXaHbvw80

 #2

مراقب القسم التقني
 أبا عباس القطري
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https://en.wikipedia.org/wiki/TorChat
http://lifehacker.com/5919523/torchat-is-an-easy-to-use-anonymous-and-encrypted-chat-client
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