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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

ت
الدارك ويب”االن�نت المظلم”
نظرة عامة

آ
ربمــا ســمعت بمصطلــح الــدارك ويــب ت
العــام وتســاءلت مــا هــو الــدارك ويــب؟
«االن�نــت المظلــم» الــذي يســتخدمه الخــرون أو مــن خــال وســائل إ
ن
ت
ش
ـى لــك.
أو هــل يجــب أن أفعــل شــي ًئا حيــال ذلــك؟ نوضــح مــن خــال النــرة التعريفيــة مــا هــو الــدارك ويــب أو االن�نــت المظلــم ومــاذا يعـ ي

مما يتكون الدارك ويب ت
”االن�نت المظلم”

أ
ال تن�نــت .ال يوجــد
تتكــون شــبكة دارك ويــب مــن مجموعــة مــن النظمــة مصممــة لالتصــال أو مشــاركة المعلومــات بشــكل آمــن ومجهــول عــى إ
شــبكة دارك ويــب واحــدة؛ إنــه ليــس مثــل  Facebookتديــره منظمــة واحــدة .بــل إن شــبكة الــدارك ويــب عبــارة عــن مجموعــة مــن أ
النظمــة
أ
أ
ت
بال تن�نــت وتشــكل جــز ًءا منــه،
ـى يديرهــا أشــخاص مختلفــون تٌســتخدم لغــراض متنوعــة .ال تــزال هــذه النظمــة متصلــة إ
والشــبكات المختلفــة الـ ي
غالبــا مــا تحتــاج إىل برنامــج خــاص عــى الكمبيوتــر للعثــور عليهــا أو الوصــول
ومــع ذلــك لــن تجدهــا
ً
عمومــا باســتخدام محــركات البحــث العاديــةً .
إليهــا .ومــن أمثلتهــا مـ شـروع تــور .للوصــول إىل شــبكة الــدارك ويــب حيــث تقــوم ن ز
بت�يــل وتثبيــت متصفــح  .Torعنــد االتصــال بخــوادم الويــب
ن
ـى أن عنــوان المصــدر IP
باســتخدام متصفــح  ،Torتنتقــل حركــة المــرور المشــفرة عـ بـر أجهــزة كمبيوتــر أخــرى تســتخدم ً Tor
أيضــا وهــو مــا يعـ ي
المثلــة أ
عندمــا تصــل إىل موقــع الويــب ،يتــم تغــره بمــا يعـ نـى أنــه تــم إخفــاء نشــاطك عــر ال تن�نــت .ومــن أ
الخــرى عــى برمجيــات الــدارك ويــب
ب إ
ي
ي
 Zeronetو  Freenetو .I2P

من يستخدمه؟

ال تن�نــت هــم مــن كبــار مســتخدمي شــبكة الــدارك ويــب ،إنهــم يحتفظــون بمواقــع ومنتديــات ف� شــبكة الويــب المظلمــة لتمكـ ي ن
ـ� أنشــطتهم
مجرمــو إ
ي
ت
المخ�قــة ،كل ذلــك يتــم بطريقــة تضمــن للمســتخدم أن يكــون مجهــول الهويــة
الجراميــة مثــل ش�اء المخــدرات أو بيــع كميــات كبـ يـرة مــن البيانــات
إ
ت
ت
ت
الن�نــت ،فإنهــم يرسقــون أكـ بـر قــدر ممكــن مــن المعلومــات،
وآمــن .عــى ســبيل المثــال ،عندمــا يخــرق مجـ ِـرم إن�نــت بنـكًا أو متجـ ًـرا للتســوق عـ بـر إ
ثــم يبيعــون هــذه المعلومــات لمجرمــي ال تن�نــت آ
الخريــن عــى مواقــع الــدارك ويــب.
إ
أ
ف
ت
م�وعــة إ ت
الــى ش
أيضــا اســتخدامات ش
تنتــر فيهــا الرقابــة اســتخدام
هنــاك ً
للن�نــت المظلــم .عــى ســبيل المثــال ،يمكــن للشــخاص ي� البلــدان ي
شــبكات الــدارك ويــب لتبــادل المعلومــات ومعرفــة مــا يحــدث ف� العالــم مــع حمايــة خصوصيتهــم وعــدم الكشــف عــن هويتهــم .يمكــن للصحفيـ ي ن
ـ�
ي
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أ
والشــخاص الذيــن يفكــرون ف� الخصوصيــة اســتخدام شــبكة ت
بالضافــة
االن�نــت المظلمــة لزيــادة عــدم الكشــف عــن هويتهــم وتجــاوز الرقابــة .إ
ي
إىل ذلــك ،يمكــن أ
للفــراد مــن أمثالهــم اســتخدام تقنيــات مثــل متصفــح  ،Torليــس فقــط للوصــول إىل شــبكة ت
االن�نــت المظلمــة ،ولكــن لتصفــح
ال تن�نــت العــادي بشــكل مجهــول.
إ

ماذا يجب أن أفعل؟

مــا لــم يكــن لديــك ســبب محــدد للوصــول إىل شــبكة ت
االن�نــت المظلمــة ،فإننــا نحــذرك مــن اســتخدامها .حيــث يتــم اســتخدام بعــض مواقــع الــدارك
أ
ف
ف
و� بعــض الحــاالت قــد يتــم
ويــب لغــراض غـ يـر قانونيــة ،وســوف تســتخدم العديــد مــن المواقــع جهــازك الحاســوب ي� شــبكة  P2Pلتحقيــق أهدافهــا ،ي
أ
ال تن�نــت
فحــص جهــازك أو مهاجمتــه .تقــدم بعــض الـ شـركات خدمــات مراقبــة إلعالمــك بمــا إذا كان اســمك أو معلوماتــك الخــرى قــد رسقهــا مجرمــو إ
وتــم العثــور عليهــا عــى شــبكة الويــب المظلمــة .القيمــة الفعليــة لهــذه الخدمــات مشــكوك فيهــا .أفضــل طريقــة لحمايــة نفســك هــي افـ تـراض أن
ت
ال تن�نــت .لذلــك عليــك اتبــاع النصائــح التاليــة:
ـى يســتخدمها مجرمــو إ
بعــض معلوماتــك موجــودة بالفعــل عــى شــبكة الــدارك ويــب الـ ي
ت ن
و� تتظاهــر بأنهــا منظمــة رســمية وتضغــط عليــك التخــاذ إجــراء ،مثــل دفــع غرامــة.
•تأكــد مــن أي مكالمــات هاتفيــة أو رســائل بريــد إلكــر ي
ت
ـخص.
ـى وجدوهــا عنــك إلنشــاء هجــوم شـ ي
قــد يســتخدم المجرمــون المعلومــات الـ ي
•مراقبــة بطاقتــك االئتمانيــة والبيانــات المرصفيــة .ربمــا حـ تـى إعــداد تنبيهــات يوميــة عــى أي معاملــة ممكــن أن تحــدث عــى البطاقــة .بهــذه
ـال ف ي� حــال حدوثــه .إذا اكتشــفت ذلــك ،فأبلــغ ش�كــة بطاقــات االئتمــان الخاصــة
الطريقــة يمكنــك اكتشــاف مــا إذا كان هنــاك أي احتيــال مـ ي
بــك أو المــرف عــى الفــور.
ت
رث
ـى يمكنــك اتخاذهــا
•قــم بتحديــد االماكــن المســموح بهــا اســتخدام بطاقتــك « تجميــد البطاقــة» .وهــو أحــد أكـ الخطــوات الفعالــة الـ ي
لحمايــة نفســك مــن رسقــة الهويــة.
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الرئيــ� ف ي�  ، Spotlight Infosec LLCوهــو مــدرس معتمــد لمعهــد
 )@WebBreacher) Micah Hoffmanهــو الباحــث
ي
أ
ف
ـي� ن يا� والنظمة
 SANSومؤلــف دورات  .SANS OSINTيهتــم ي� مشــاريعه ودرواتــه وأســلوب تدريســه بإظهــار الــذكاء السـ ب
مفتوحــة المصــدر.
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