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"2012مؤؤتمرر "حرريیة ااإلنتررنتت | االتددرريیبب على ططررقق االحمايیة أأثناء ااستعمالل االمحموولل  

www.safermobile.org|  @safermobile  

 

جلسة االتددرريیبب على ططررقق االحمايیة أأثناء ااستعمالل االمحموولل  

االمحمووللاالهھاتفف إإفهھمم ططرريیقة عملل  •  
االمررتبططة باستخدداامم االمحمووللإإستعلمم عنن االمخاططرر  •  
مستووىى أأمنن االمحموولل إإعملل على تحسيینن •  
إإعلمم ما هھھھي االمصاددرر وواالبرراامج االتي يیمكنن أأنن تستقي منهھا االمززيیدد منن االمعلووماتت •  

 

االتددرريیبب على ططررقق االحمايیة أأثناء ااستعمالل االمحموولل  

إإال أأنّن االناشططيینن٬، وواالمنظّظميینن٬، ااإلنتررنتت٬،  االمقدداارر نفسهھ منن ااألمنن كما ال يیضمننااالتصالل عبرر االمحموولل  صحيیٌح أأننّ 
أأكثرر ااّتكاالً عليیهھ.  يیكوونووننوواالصحافيیيینن   

 

االتددرريیبب على ططررقق االحمايیة أأثناء ااستعمالل االمحموولل  

إلررسالل االملّفاتت االخبيیثة وواالقررصنة. يیتززاايیدد إإقبالل ااألنظظمة االقمعيیة٬، أأكثرر فأكثرر٬، على تقنيیة االهھووااتفف االمحموولة٬، كططرريیقة   

 

االحمايیة أأثناء ااستعمالل االمحمووللجلسة االتددرريیبب على ططررقق   

لهھووااتفف االمحموولة.  االتي تططررحهھا اا االجدديیددةة للتعاملل مع االتهھدديیددااتتغيیرر مجهّھززيینن االبّتة يیعتبرر خبررااء االتكنوولووجيیا أأنفسهھمم   

فكيیفف إإذذااً نحمي أأنفسنا؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرس 14
دليلك إلى أمن المحمول
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شبكاتت االمحموولل  

ططرريیقة عملهھا  

االشبكة: بططاقة االسيیمم  

ً مميّیززااً تحملل بططاقة االسيیمم  ررقما هھھھوويیة مشترركك االهھاتفف االمحموولل االددووليیةهھھھوو  - ً ضمنن سعة  - بتت في بططاقة  64يیكوونن مخزّزنا
وويیقوومم االهھاتفف بإررسالهھ إإلى االشبكة.  .االسيیمم االمووجووددةة ددااخلل االهھاتفف  

 

االشبكة: االهھاتفف االمحموولل  

. يیمّثلل االهھوويیة االددووليیة للتعرريیفف بالهھاتففيیحملل هھھھاتفكك االمحموولل ررقماً مميّیززاا٬ً،   

 

االمحموولل االشبكة: أأبررااجج تقوويیة شبكاتت  

تنقلل أأبررااجج تقوويیة شبكاتت االمحموولل االمعلووماتت منن هھھھاتفكك إإلى مشّغلل شبكة االمحموولل.   

 

االشبكة: أأبررااجج تقوويیة شبكاتت االمحموولل  

تقوومم أأبررااجج تقوويیة شبكاتت االمحموولل بـ"تثليیثث" مووقعكك٬، ووتنقلل االبيیاناتت منن هھھھاتفكك ووإإليیهھ.   

 

نقلل االمعلووماتتاالشبكة:   

رراالمسارر االمتصووَّ   

االمسارر االفعلي  

)GSMمشّغلل شبكة االنظظامم االعالمي لالتصاالتت االمتنّقلة (  

 

مشّغلل شبكة االمحمووللاالشبكة:   

− يیبيیعكك بططاقة االسيیمم    
− شبكاتت االمحموولل أأوو يیؤؤّجررهھھھايیملكك أأبررااجج تقوويیة    
− يینقلل االبيیاناتت منن هھھھاتفكك ووإإليیهھ   
− يیخزّزنن بيیاناتكك (سجالتت االمكالماتت االهھاتفيیة٬، االررسائلل االقصيیررةة٬، االتثليیثث)   
− االمططلووبةيیقبضض منكك االررسوومم    
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االنقاطط االحساسة  

؟االنقاطط االحساسةما هھھھي   

هھھھي ثغررةة تشووبب عمليیة ااالتصالل بهھاتفكك االمحموولل٬، يیمكنن أأنن تكوونن عررضًة لالستغاللل منن قبلل ااآلخرريینن.    

 

متعلقة بكك:  كثيیررةةيیحوويي هھھھاتفكك االمحموولل بيیاناتت   

جهھاتت ااالتصالل  

االررسائلل االقصيیررةة  

االصوورر وواالفيیدديیوو  

ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني  

معلووماتت عنن حساباتكك االشخصيیة  

 

ما االذذيي يیعررفهھ االخصمم؟  

أأيینن تكوونن   

منن تكوونن  

مع منن تتكّلمم  

ما االذذيي تقوولهھ  

 

: االمررااقبةاالتهھدديیددااتت  

االشبكة االمررااِقبة  

)GSMمشّغلل شبكة االنظظامم االعالمي لالتصاالتت االمتنّقلة (  

: االبيیاناتت االمسّجلة  

االهھوويیة االددووليیة للتعرريیفف بالهھاتفف  

االمحموولل االددووليیة/ ررقمم االهھاتففهھھھوويیة مشترركك االهھاتفف   

االررسائلل (منن٬، إإلى٬، االمضموونن)  

بررجج تقوويیة شبكة االمحموولل/ االمووقع  
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االتهھدديیدد: إإيیقافف االتشغيیلل  

)GSMمشّغلل شبكة االنظظامم االعالمي لالتصاالتت االمتنّقلة (  

عددمم ووصوولل أأيّي ررسالة  

 

االتهھدديیدد: تصفيیة االررسائلل االقصيیررةة  

االشبكة االمررااِقبة  

)GSMلالتصاالتت االمتنّقلة ( مشّغلل شبكة االنظظامم االعالمي  

مررحباً... أأيینن أأنتت؟ (موواافقق!)  

أأططع أأوواامرر االشررططة. عدد إإلى منززلكك. (موواافقق)  

اانضمّم إإلى االتظظاهھھھررةة في االساحة (كال!)  

أأررجوو منكك االتصوويیتت لجايي سميیثث (كال!)  

 

بب مووقعككاالتهھدديیدد: تعقُّ   

االخططرر  

حساسة نقططةً  االتهھدديیددُ  أأنن يیستهھددففااحتمالل  هھھھوو =االخططرر  

شخصص ما باستغاللل االنقاطط االحساسةااحتمالل قيیامم   

بمهھاررااتت تقنيیة بالغة االتططوّورريیتمّتع االخصمم (كالحكووماتت مثالً)   

ااألشخاصص االذذيینن تتووااصلل معهھمم يیملكوونن عاددااتت ررقميیة سيّیئة  

نسخًة ااحتيیاططيیة لبيیاناتكك٬، ووبددوونن أأنن تقفلهھ بررقمم تعرريیفف شخصي٬،  تنسى هھھھاتفكك في سيیاررةة أأجررةة بددوونن أأنن تكوونن قدد حّفظظتتَ 
في كافة خددماتت االشبكاتت ااالجتماعيیة وواالبرريیدد ااإللكتررووني٬، مع إإددررااجج االخاصة بكك كما تكوونن قدد أأددررجتت معلووماتت االتسجيیلل 

يیقيیة لألشخاصص ضمنن ددفترر االعناوويینن.ااألسماء االحق  

 
----------

إنتاج:
مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية  »سكايز« – مؤسسة سمير قصير

تم إعداد محتوى الفيديو بمساعدة من:
فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية 

المنتج التنفيذي: مارون صفير
kook creative studio :تصميم وتحريك

مستشار تقني: أندرو  كود
ترجمة: نور األسعد

صوت )عربي(: ريما خداج
الصوت )انجليزي(: أندرو كود

Creative Impact :تسجيل الصوت
»Mining by Moonlight« by Kevin MacLeod :موسيقى

تم تنفيذ هذا المشروع بفضل دعم الصندوق الوطني للديمقراطية.
يجوز استعمال، تبادل، نسخ وتوزيع هذا العمل تحت شرط نسب العمل لمؤسسة سمير قصير، ومن دون االيحاء بأي شكل من األشكال أن مؤسسة سمير قصير تؤيدكم أو تؤيد استخدامكم 

لهذا العمل. ال يجوز استخدام هذا العمل ألغراض تجارية. ال يجوز تعديل، تغيير أو اضافة معلومات على هذا العمل.

http://www.skeyesmedia.org

