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

 
 

~ للنشر ~ تصميمات (حملة نصرة إخواننا في مالي) .. بالتعاون مع شبكة أنصار المجاهدين
 

نصرة لمجاهدي األمة..ورشة نشر تصاميم ( حملة نصرة إخواننا في مالي )..بادر وشارك

1 ) الحلقة dark sideالجانب المظلم من شبكة التور (الموضوع: 

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

1 من 1 إلى 1النتائج 

خيارات الرقابةتقييم هذا الموضوعبحث في الموضوعإدارة المواضيعأدوات الموضوع

 ساعات16منذ 

6,633:المشاركات

1 ) الحلقة dark side الجانب المظلم من شبكة التور (

السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

كيف حالكم يا أحبة

تحدثت العديد من المواضيع عن خدمات التور و أبناره و أحفاده و بقية العائلة الكريمة

لكن على الرغم من ذلك يصر البعض عن الحديث عن تلك الخدمات الغريبة

أو ما يسميها البعض الجانب المظلم من التور

الصحيح أن شبكة التور هي الطريق الصحيح لمن أراد أي شيء من هذه األشياء

السالح - جوازات سفر مزورة - هوايا مزورة - كل األنشطة المحرمة شرعا أو قانونا

الولوج إلى هذه األماكن يحتاج إلى خبرة و نفس طويييييييل

لكن نحن اليوم حديثنا فقط تعريفي إلى هذه الخدمة

 دروس3صراحة أن هذه السلسلة غير معروف كم درس ستاخذ لكن كبداية دعونا نقول 

hidden serviceدرسنا اليوم ما يسمى بال 

مشاركة تمت مراقبتها 

مراقب القسم التقني
 أبا عباس القطري

المنتدى
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لتنصيب هذه الخدمة تحتاج إلى

- برنامج التور1

- تنصيب سيرفر شخصي2

نحن هنا لن ندخل إلى هذا األمر فعمل سيرفر شخصي و تنصيبه و تجهيزه و حمايته

هذا المقام ال يتسع للحديث عنه

 للتجربة و ألغراض تعليمية بحتة فقطeasy phpلذا سوف نقوم باستخدام برنامج 

easy phpبرنامج 

صفحة التحميل

كود:
http://www.easyphp.org/download.php

شرح تنصيب البرنامج

كود:
http://www.youtube.com/watch?v=mHOdMQnHHLQ

شرح تنصيب البرنامج بالصور

كود:
http://www.damasgate.com/vb/t27204/

 للخدمة التي تود تشغيلهاweb software- تنصيب 3

هنا أنت تقوم باختيار الخدمة المناسبة لك هل تريد

موقع ويب - مركز تحميلشركة إيميالت - سكربت رابدليتش - 

أي خدمة ويب تستطيع أن تركب على السيرفر الشخصي

- ضبط إعدادات الخدمة لكي تعمل بشكل جيد4
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تحتاج اآلن التوجه إلى برنامج التور لضبط الخدمة

 و نقوم بإضافة هذه األسطرtorrcنقوم بالتوجه إلى ملف ال 

كود:
   
 HiddenServiceDir C:\Users\username\vpae\tor\hidden_service
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080

ما معنى هذه األسطر

كود:

HiddenServiceDir

نقوم بتحديد مكان تخزين المعلومات الخاصة بهذه الخدمة

كود:
 HiddenServicePort 80 127.0.0.1:1500

عبارة عن رقم البورت الذي سيدخل منه متصفح التور للخدمة المشغلة و سيكون مفتوح في الجهاز80

127.0.0.1:1500

عبارة عن عنوان الخدمة داخل الحاسب الشخصي و عنوان البورت

 ليس مهما أن يكون له رقم محدد1500و هنا البورت رقمه 

هو المهم 80لكن البورت في السابق 

في حالة نظام اللينكس يتم وصف مكان تخزين المعلومات كالتالي

كود:
/usr/local/etc/tor/other_hidden_service/

اآلن لنبدأ في التطبيق العملي

 الذي يحتوي على سكربت رابدليتشeasy php- نقوم بتشغيل برنامج 1
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أقوم بالتأكد ان البرنامج شغل جميع خدماته

 و نضيف األسطر الخاصة بالخدمةtorrc- أقوم بالتوجه إلى ملف 2

كود:
   
 HiddenServiceDir .\Data\tor\hidden_service
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80
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- أقوم بتشغيل التور3

- عند عمل التور تكون الخدمة الخاصة بنا أصبحت متصلة على اإلنترنت4

اآلن كيف نستطيع الوصول إلى الخدمة عبر شبكة التور ؟

نقوم بالتوجه إلى نفس المسار الذي وضعناه في األمر

باللون األحمرو هو 

كود:
   
  HiddenServiceDir .\Data\tor\hidden_service

فنجد ملفين

واحد منهم اسمه

كود:
   
   hostname
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و اآلخر اسمه

كود:
private_key

لو قمنا بفتح الملف األول

قع الخدمة على شبكة التورسنجد اسم مو

لو فتحنا الملف الثاني

سنجد المفتاح الخاص الذي يشكل اسم الموقع

اآلن نقوم بأخذ نسخة احتياطية من المفتاح الخاص

لو أردنا تشغيل هذه الخدمة بنفس االسم لفترة طويلة

نقوم بأخذ الرابط الذي لدينا و نحاول تجريبه
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بالنسبة لهذا االسم

wr3nycj7pyxjeneu.onion

تستطيع نشره لمن تحب أن يستخدم هذه الخدمة

انتهى بفضل اهللا

يتبع بإذن اهللا
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