
  : كيفية البقاء على اتصال النترنت الخاص بك إذا حصل اغلق

 هي جميع البلدان حيث كان يسيطر الحكومات الوصول إلى تكنولوجيات التصال  مصر وليبيا،- مؤخرا - بورما ونيبال وقرغيزستان وروسيا البيضاء، وطاجيكستان، و

إذا كنت تعيش في بلد حيث هذا احتمال، والنظر في الستعداد له. كوسيلة لعاقة التعبئة الجتماعية خلل فترات الضطرابات السياسية .

1الخطوة  . 

إذا كنت تعيش في بلد يحتمل أن يتعرض لليقاف مقدمي خدمات النترنت بناء . قد تأتي في متناول اليدين- الحفاظ على كل ما تبذلونه من التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن 

يمكنك استخدام مودم للوصول إلى شبكة . على طلب من الحكومة، أن نضع في اعتبارنا أن أدوات مثل أجهزة المودم وأجهزة الفاكس حتى قد يكون من المفيد مرة أخرى

يناير، يمكن جعل أنصار الرقام الدولية المتاحة التي يمكنك  25كما هو الحال في مصر خلل انتفاضة . النترنت عن طريق التصال الهاتفي قدمت لديك خط هاتف العمل

ستحتاج أيضا الطلب الدولي من حيث العدد، خط هاتف العمل، والهاتف الخليوي بلوتوث). حيث سيتم اغلقها(التصال إلى مقدمي خدمات النترنت لتجنب المحلي الخاص بك   

.مفروشة والكمبيوتر

أخرى في ليبيا في وقت لحق الشهر عندما فقد التصال مصر، ومرة  WWW والتي بدأت مع قطع تزويد الناس الهاتفي صلت إلى ،' Telecomix ل تنزعج لشبكة الناشطين
 .الجاري

عدد تويت ليبيا 2انقر هنا لرؤية جوجل التحدث           

انهم نفس(لحظ اسم المستخدم وكلمة المرور (  انقر هنا لمعرفة رقم واحد الهاتفي مجانا ليبيا         ))

انهم نفس(لحظ اسم المستخدم وكلمة المرور (  انقر هنا لمعرفة رقم آخر الهاتفي مجانا ليبيا         ))

!مشاركة على نطاق واسع

2الخطوة  .

. طباعتها ومتاحة بسهولة'انها فكرة جيدة للتأكد من لديك قائمة جهات التصال الخاصة بك من رسائل البريد اللكتروني . اتخاذ جميع جهات التصال الخاصة بك من السحابة
 مستعدة لقطع الفيسبوك في مصر ممكن عن طريق طرح أنصار لتبادل عناوين البريد اللكتروني الخاصة بهم وغيرها من  على سبيل المثال، كلنا خالد سعيد الفيسبوك الصفحة

 .Google المعلومات التصال على جدول بيانات

تعلم كيفية تصديرجهات اتصال. اسمحوا معظم عملء البريد اللكتروني الذي يسهل تصدير وتحميل جهات التصال الخاصة بك  Gmail البريد اتصالت! و ياهو  .

3الخطوة  . 

ليتم ترتيبها مسبقا، على شكل هرم النظام لتفعيل "شجرة الهاتفهو . تأكد من الحصول على شجرة الهاتف أعدت في وقت مبكر. جمع أرقام هواتف جهات التصال وكتابتها

وهؤلء المنسقين تكون مسؤولة عن . وتنقسم جهات التصال الخاصة بك إلى مجموعات مختلفة كل مجموعة مع وجود منسق." مجموعة من الناس عن طريق الهاتف

 .استدعاء أعضاء آخرين



بدء مع تلك الموجودة في الشبكة الخاصة بك مع أكبر المنال، لقادة المجتمع سبيل المثال مثل السياسيين والئمة والقساوسة أو الحاخامات، ومن ثم التصال مع مؤيدي شبكات 
أصغر ولكن الذي يمكنك العتماد عليه للخروج الى الشوارع وغيرها اتصال

4الخطوة  .

أنت ل تحتاج . خدمة الراديو ثنائية التجاه تسمح للتصال عبر مسافات قصيرة CB ("المواطنين فرقة") A .ولحم الخنزير أجهزة الراديو للتصال CB ويمكن استخدام راديو

 .إلى ترخيص للعمل واحد

متطلبات . تستخدم عادة لنقل الحركة والصوت مورس.غير قابلة للستخدام التجاري والعصابات الراديو المعينة لنقل التصالت- أو راديو الهواة - راديو لحم الخنزير 

الشارات اللسلكية هام من الصعب على . الترخيص لستقبال هواة الراديو تختلف بلد إلى آخر، لذلك سوف تحتاج إلى التحقق ما نوع الترخيص تحتاج إلى الحصول عليها

مزيد من المعلومات عن التحول إلى مشغل راديو لحم الخنزير مع السلكية هي الطريقة ليكي. الحكومات لتتبع ومنع  .

هناك لحم الخنزير الذاعة بالموقع المجتمع التي يمكنك الستفادة من الوقت الراهن والعمل مع وضع خطة طوارئ للحصول على المعلومات من بلدكم في حالة وجود صافي 
.إيقاف

5الخطوة  .

كل الطرفين بحاجة خطوط . العديد من الطابعات الن يأتي أيضا مع أجهزة الفاكس في بني، أو يمكنك استخدام جهاز مستقل. استخدام جهاز فاكس لرسال واستقبال المستندات

  .الهاتف العاملة وأجهزة الفاكس

6الخطوة  . 

هنا طرق مختلفة للقيام بذلك. ربط الجهزة مع بعضها البعض حتى من دون النترنت"المخصص شبكة " إعداد المحلية أو  :

.يمكن تبادلها اللكتروني والملفات عن طريق المودم باستخدام بروتوكول الملكية. أنتقل إلى فيدونيت ، ونظام الشبكات التي يمكن استخدامها للتصال بين أنظمة لوحة العلنات  
 .يجب تلبية المتطلبات التقنية ل انضمامفيدونيت

إضافة دردشة العميل، مثل . وهو التطبيق الذي يوسع نطاق شبكة من الجهزة التي ل علقة لكبر شبكة النترنت ولكن ترتبط مع بعضها البعض ، Daihinia تحقق من

.بجين ، لهذا يسمح النشطاء للحديث مع بعضهم البعض

الميزة في إيشت على التواصل مع أي شخص على " رانديفو"على ماك يمكنك استخدام . النظر في الطريقة التي قد تكون قادرة على تسخير العملء دردشة أخرى أيضا

في نظام التشغيل. الشبكة  Windows 3 تريلين ، لينوكس لديه ومجموعة من تطبيقات الطرف  استخدام التطبيق طرف ثالث مثل rd  لحظ أن هذا ل - يمكنك استخدامها

 .يتطلب بعض المعرفة التقنية، ولهذا السبب كل ذلك هو أكثر أهمية لعداد مقدما

إذا نظرت في هذا -  هو بروتوكول التصالت اللسلكية التي تمكنك من إنشاء شبكات لمسافات طويلة لسلكية بين الجهزة مثل أجهزة الراديو لحم الخنزير  حزمة الراديو

.الخيار قبل اليد، وكنت قد تكون قادرة على إنشاء شبكة باستخدام أجهزة الراديو



 . في مصر حتى الن، والمنتدى يعمل كمكان للمهندسين لتقديم حلول لبناء شبكة سلكية . Shervin Pishevar مشروع جديد أطلقته المستثمر ، OPENMESH التورط مع

7الخطوة  . 

 و حدد موقع التعليمة  تأكد من ربط الهاتف المحمول الخاص بك إلى حساب تويتر الخاص بك. الحصول على رسائل تويتر إعادة توجيه إلى الهاتف وإرسال تويت من النص

ثم يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على تويت لهذا الرمز القصير وسوف يتم نشر لملفك الشخصي. البرمجية تويتر قصيرة لبلدك  .

8الخطوة  .

الماسحات الضوئية المحمولة قد تكون مفيدة أيضا لتلقي الشرطة، والحرائق، والنقاذ . لديك جهاز راديو الساسية في متناول اليد بحيث يمكنك الستماع إلى الخبار ل تزال

اجهزة اتصال لسلكي محمول باليد هي، وأجهزة . دولر أمريكي 100يمكن شراؤها عبر النترنت أو في متاجر اللكترونيات التخصص وعادة ما تكلف حوالي . التقارير

20-15عادة في مجموعة حول كيلومتر (الراديو ثنائية التجاه المحمولة التي يمكن استخدامها للتصال بين شخصين على مسافة قصيرة  ). A  الساسية اجهزة اتصال لسلكي

.هو رخيصة جدا للشراء

9الخطوة  . 

على سبيل المثال، في مصر ل يزال واحدا. ومعرفة ما إذا كان صلتهم ل تزال تصل (ISP) تحقق مع الجيران والصدقاء الذين قد يستخدمون مختلف مقدمي خدمة النترنت  

ISP ( على النترنت عندما تكون جميع مقدمي خدمات النترنت الخرى قطع الخدمة) نور . 

10الخطوة  . 

، قد مثل شبكة ناشط2010إذا فعلوا ذلك، كما رأينا في مصر وليبيا خلل فصل الربيع من عام . فعل كل هذا، ولكن ل يوجد حتى الن التصال؟ قد الرضية ل تزال تعمل  

Telecomix أن توفير التصال الهاتفي وصلت على شبكة النترنت العالمية

 !ما نحن في عداد المفقودين؟ إعلمنا في التعليقات وسنقوم بإضافة لهم

التصال بالنترنت في حالة انقطاع: غزة

متصلة بشبكة النترنت في حال انقطاع من قبل  palestanians مختلف من جميع أنحاء العالم للمساعدة في الحفاظ Telecomix تم جمع هذه المعلومات من قبل وكلء
.السلطات السرائيلية

:الحالة

.الغارات مستمرة والكثير أقوى من ذي قبل
 كبيرة جدا انهم يريدون خفض قبالة النترنت لمنع تغطية هذه الزمة على العالم الخارجي نظرية واحدة تقول انهم يخططون لهجوم

:المصرية SIM بطاقة



يمكنك استخدامه للوصول إلى النترنت من هاتفك أو قرص يمكن التقاط منذ شبكات المصرية من ) اتصالت/ موبينيل / فودافون (إذا كان لديك بطاقة المصرية الخلوية 

غزة

Telecomix أرقام التصال الهاتفي:

فإنه ل يزال من المهم المضي قدما. ليست آمنة ول تحمي من التنصت على التصالت الخاصة بك dialups Telecomix :هام  procaution وتشفير البيانات.

:زيارة هذا الرابط ليصل الرقم الرقام
http://www.cyberguerrilla.info/blog/  ؟  p=5077  

بما أن يقتصر عدد الخطوط، ل تستخدم لهم إذا كنت ل تحتاج إلى: ملحظة !

توتو/ توتو : تمريرة/ تسجيل الدخول  (33172890150): +خط 100حوالي (قوات الدفاع الوطني  ISP الفرنسية مجانا - )

) Free.de اللمانية مجانا - تمريرة/ تسجيل الدخول  (4923184048). +خطوط 35حوالي  : telecomix / telecomix)

توتو/ توتو : تمريرة/ تسجيل الدخول  (46708671911): +، ويمكن توسيع نطاق الخدمات30حول خطوط  ISP Gotanet (ATM السويدية - )

) Edpnet: +32022750640 بلجيكا - تمريرة/ تسجيل الدخول  : free.edpnet / مجانا)

) Edpnet: +31676002000 هولندا - تمريرة/ تسجيل الدخول  : free.edpnet / مجانا)

:استخدام تويتر عبر رسالة نصية

تأكد من ربط الهاتف المحمول الخاص بك إلى حساب تويتر الخاص بك وحدد موقع التعليمة . الحصول على رسائل تويتر إعادة توجيه إلى الهاتف وإرسال تويت من النص

ثم يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على تويت لهذا الرمز القصير وسوف يتم نشر لملفك الشخصي. البرمجية تويتر قصيرة لبلدك .

http://support.twitter.com/articles/14589-how-to-add-your-phone-via-sms :معلومات
Terrority الهاتفية القصيرة الفلسطينية:

40404: الوطنية
37373جوال 

.إذا كنت تستخدم واحدة من خدمات الهاتف المذكورة أعله، ستارت النص إلى الرمز القصير لتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك

http://www.cyberguerrilla.info/blog/%D8%9Fp=5077
http://support.twitter.com/articles/14589-how-to-add-your-phone-via-sms


:فيديو غزة

فيلم وثائقي- استشهد في غزة 

https://www.youtube.com/watch  ؟  v=B27HH6CFAOU  

Livestreams:

http://www.ustream.tv/channel/operation-pillar-of-cloud - @ HarryFear غزة: توفير تحديثات حية، الموقع .

:تحديثات راديو مجهول
http://radio.anonops.com/

                                
                                
(WINDOWS) تكوين واستخدام الطلب الهاتفي                                

تكوين الطلب الهاتفي اتصالت
.انقر فوق ابدأ، انقر فوق لوحة التحكم، ثم انقر فوق الشبكة وإنترنت اتصالت
.انقر فوق إنشاء اتصال بالشبكة في مكتبك

انقر فوق موافق، ثم انقر فوق موافق لغلق مربع. في مربع الحوار معلومات الموقع، أدخل المعلومات المناسبة  thePhone  والمودم والحوار خيارات بدء تشغيل معالج

.اتصال جديد
.في معالج اتصال جديد، انقر فوق اتصال الطلب الهاتفي، ومن ثم انقر فوق التالي

، ثم انقر فوق التالي")شبكة مكتبي"مثل (اكتب اسما للشبكة التي تتصل  .

البادئة" 1"اكتب رقم الهاتف للشبكة التي تتصل، بما في ذلك، عند القتضاء، رمز المنطقة و .

تحديد ما إذا كنت تريد هذا التصال لتكون متوفرة للستخدام أي شخص، وهذا يعني لي مستخدم على هذا الكمبيوتر، أو لستخدامك فقط، وهذا يعني فقط للمستخدم الذي تم 
.تسجيل دخوله الن فصاعدا
.تحديد ما إذا كنت تريد اختصار للتصال على سطح المكتب الخاص بك
.انقر فوق إنهاء
استخدام الطلب الهاتفي اتصالت
.انقر فوق ابدأ، انقر فوق التصال، وانقر فوق التصال الذي تريد استخدامه
.في المربع اسم المستخدم، اكتب اسم المستخدم الخاص بك
.في المربع كلمة المرور، اكتب كلمة المرور الخاصة بك
:اختيار واحد من الخيارات التالية
.لحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور بحيث أنك لن تضطر إلى كتابتها في المستقبل، حدد حفظ هذا اسم المستخدم وكلمة المرور للمستخدمين التالية خانة الختيار
.إذا كنت تريد فقط للمستخدم الحالي في الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور حفظ، حدد لي أن تحقق فقط
.computercheck إذا كنت تريد لكافة المستخدمين حق الوصول إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، حدد كل من يستخدم هذا المربع
.انقر فوق طلب

(MAC) تكوين واستخدام الطلب الهاتفي                                

Mac OS X تكوين نظام التشغيل
.اختر تفضيلت النظام ،Apple من القائمة

http://radio.anonops.com/
http://www.ustream.tv/channel/operation-pillar-of-cloud
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=B27HH6CFAOU


.من القائمة عرض، اختر الشبكة

القائمة المنبثقة قبل" تكوين"أو (من القائمة المنبثقة عرض " مودم داخلي"اختيار   X v10.1 ماك OS).

.إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك ل يكون لديك مودم مدمج، حدد المودم الخارجي

من القائمة المنبثقة تكوين، اختر إضافة تكوين: أو في وقت لحق v10.5 العاشر OS ماك .

انقر فوق علمة التبويب: أو قبل ذلك OS X 10.4.x ماك  PPP.

إذا كنت ترغب في نسخ هذه المعلومات التصال حسابات . اسم المستخدم الخاص بك يذهب في حساب حقل السم، على سبيل المثال. إدخال معلومات في الحقول ذات الصلة

حفظ كلمة المرور"المستخدمين الخرين على هذا الكمبيوتر، حدد  ".

إذا كنت تحتاج إلى تكوين خوادم. يجب أن تكون الن قادرا على التصال  DNS أو إعدادات أخرى متقدمة، انتقل إلى الخطوة التالية.

انقر فوق الزر خيارات متقدمة، ثم انقر فوق علمة التبويب: أو في وقت لحق v10.5 العاشر OS ماك  DNS.

انقر فوق علمة التبويب: أو في وقت سابق v10.4 ماكنتوش  TCP / IP. اختر إما PPP إذا تكوين . أو يدويا من القائمة المنبثقة تكوين، وفقا لتعليمات موفر خدمة إنترنت

.في الحقل المطابق IP يدويا، اكتب عنوان

الزر الول في"+" انقر فوق (في مجال عملهم عند الضرورة  DNS اكتب عناوين ملقم  Mac OS العاشر v10.5 أو في وقت لحق).

.انقر فوق موافق

أو تطبيق الن ل ماكنتوش(انقر فوق تطبيق   v10.4 أو في وقت سابق).

التصال والتحقق

في تفضيلت النظام(تفضيلت الشبكة المفتوحة : أو في وقت لحق v10.5 العاشر OS ماك )

من مجلد التطبيقات(فتح اتصال إنترنت : أو في وقت سابق OS X v10.4.x ماك )

.تأكد من تعيين تكوين القائمة المنبثقة إلى المودم
.انقر على زر التصال
.مرة كنت متصل، افتح مستعرض ويب أو غيرها من تطبيقات النترنت للتأكد من اتصالك يعمل

هل يمكن أن يكون نظام التشغيل: نصيحة  Mac OS X تلقائيا التصال بالنترنت كلما قمت بفتح تطبيقات النترنت.

MeshNet # .أو المتجر http://www.OpenGarden.com التوصية لجميع الناس في غزة مع الهواتف الذكية انتقل إلى

----------------------------------------------------------------------------------------

Radio Communications Primer:

Telecomix, a European based internet activist group has established a few basic ideas for radio communications. I'd like to 
take some time to expand on them and make things a bit clearer and even to help the lost when it comes to the radio hobby.

Telecomix has established a basic set of frequencies on the 40 meter Amateur Radio band (Don't worry if you're not licensed, 
there's a loophole I'll explain in a bit). 
This frequency is located at 7.050-7.200 MHz Lower Side Band AM Receivers should have NO problem receiving this 
frequency it may sound funny due to the way sideband works (Beyond the scope of this primer)
If you intend to transmit on the above frequency, be sure you are using a Side Band transceiver. In a pinch, AM will work as 
well however; not as efficiently (Meaning you won't talk far as you theoretically could via sideband).
Listen for ON/KC0SJH to be calling "CQ" (Seek-You) between 16:00-05:00 UTC Friday mornings. If you are able to transmit, 
please return his call and introduce yourself or offer any assistance as required.

http://www.opengarden.com/


For those of you WITHOUT an Amateur Radio License, it has been established world wide that in TIME OF 
EMERGENCY TO LIFE OR PROPERTY you MAY transmit on ANY FREQUENCY available to you. This include Ham, 
Police, Fire, EMS, Military, Etc

Where can I get a radio?

Many military radios around the world are capable of the 40 meter band around the world if you must acquire one. Without 
extensive tools, boards and components it's a tad difficult to make one of use. There is still slight hope, in the event you can 
obtain a few trash parts you can make a <5 watt radio to get you a few miles worth of communications with a well made 
antenna.
A 40 Meter Transceiver that can be made from scavanged parts from AM/FM radios, Walkie Talkies, Or even acquired 
military radios - http://kd1jv.qrpradio.com/ADC/ADC-40.htm

Great, Now how to I make an antenna?

To make a 40 meter antenna capable of transmitting on the 40 meter band, is quite easy. Just a bit of math for you: 468 / 
Frequency = Length of Antenna in Feet
In our case this equates to 66.38 feet on the 7.050 frequency and 65 feet on the 7.200 frequency. 65.5 feet will work just fine. 
Which is about 19.96 meters... but wait! That's not 40 meters! You're right, this is a quarter wave antenna which will resonate 
just fine to get your signal into the air while remaining semi small for rolling up and transporting.

Easy to make Dipole antenna:

Take enough coax, in our case we need about 19.96 meters of coax, let's round that up to 20 meters of coax. Strip all the 
black shielding from the outside, and remove all but 1/4 inch of the shielding from the center conductor. Now. String those 
puppies out in two different directions horizontally. Congratulations, you have made a dipole antenna. This antenna while 
crude will work well enough for purposes without going into exacting measurements. Most transceivers have a tolerance of 
SWR (Standing Wave Ratio) they will accept. Most modern transceivers will simply throw the reflected radation into heat via 
the chasis.

Just In Case habbits for the ultra-paranoid such as myself:

* Save all old telecom equipment you use. Including AM/FM Radios, Alarm Clocks, Cell Phones, etc. You never know what 
might hold that certain resistor for your finals.
* Research, tons. This is true for anything, the more you know, the more prepared you'll be. Research how to make Yagi and 
Parabolic antenna's especially.
* Know the frequencies in your area. This will help if you acquire a radio and need to know which band it's using.
* Purchase retired Fire, Police, EMS radios. A lot of times they will be deprogrammed, but the data encryption chips and 
firmware may still be in place.
* Learn to love and use digital modes. This includes PSK (Google it, above this primer too) and Packet. In the event 
interwebs are down forever, you can literally retain email comms via Packet and use of Satellites
* Satellite communications is not only fun, but helps greatly in times of need. Did you know the International Space Station 
has a Packet relay onboard? It passes overhead every 90 minutes for long enough to send a burst packet with email to your 
target for receipt.

http://kd1jv.qrpradio.com/ADC/ADC-40.htm



