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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

ت
این�نت مخفی
مقدمه

ممکــن اســت واژه « »Dark Webرا کــه توســط دیگــران یــا در رســانه هــا اســتفاده میشــود را شــنیده باشــید و کنجــکاو باشــید کــه ت
«این�نــت مخفــی» چیســت؟
یــا ســوال کنیــد «آیــا مهــم هســت کــه بدانــم چــه هســت؟» امــروز توضیــح مــی دهیــم کــه ت
این�نــت مخفــی چیســت و چــه چـ ی ز
ـ�ی بــرای شــما مهــم اســت.

ت
این�نت مخفی چیست؟

این�نــت مخفــی شــامل ســامانه هــای ت
ت
این�نـ تـی اســت کــه بــرای ارتبــاط و یــا بــه اشـ تـراک گــذاری اطالعــات بــه طــور مخفــی و ناشــناس اســتفاده مــی شــود.
ـ�ی شــبیه فیــس بــوک نیســت کــه در یــک جــا و توســط یــک ســازمان یــا ش�کــت اداره شــود .در عــوض ت
یــک ت
این�نــت مخفــی وجــود نــدارد؛ چـ ی ز
این�نــت
مخفــی مجموعــه ای از سیســتم هــای مختلــف و شــبکه هــای مدیریــت شــده توســط افــراد مختلــف اســت کــه بــرای اهــداف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار
این�نــت متصــل هســتند و بخـ شـی از ت
مــی یگ�نــد .ایــن سیســتم هــا هنــوز بــه ت
این�نــت محســوب میشــوند ،امــا معمــوال آنهــا را بــا اســتفاده از موتورهــای
جســتجوی معمــول پیــدا نمــی کنیــد .حـ تـی اغلــب بــه نــرم افــزار خــایص در رایانــه خــود نیــاز داریــد تــا آنهــا را پیــدا کنیــد یــا بــه آنهــا دسـ تـریس پیــدا
کنیــد .یــک مثــال پــروژه  Torاســت .بــرای دسـ تـریس بــه ت
این�نــت مخفــی ،مرورگــر  Torرا دانلــود و نصــب کنیــد .هنــگام اتصــال بــه رسورهــای وب بــا
اســتفاده از مرورگــر  ،Torترافیــک رمزگــذاری شــده شــما از طریــق رایانــه هــای دیگــر کــه آنهــا هــم از  Torاســتفاده مــی کننــد عبــور میکنــد .هنگامــی کــه
ارتباطــات شــما از طریــق ایــن رایانــه هــای در طــی مسـ یـر عبــور میکننــد ،آدرس  IPمنبــع ارســال داده (کــه ادرس کامپیوتــر شــما اســت) تغیـ یـر مــی کنــد و
بــه ایــن معـ نـی اســت کــه هنگامــی کــه داده هــای شــما بــه وب ســایت مقصــد مــی رســد ،کــی آدرس ت
این�نـ تـی شــما را نمیدانــد و اینگونــه فعالیــت آنالیــن
شــما ناشــناس اســت .نمونــه هــای دیگــر سیســتم هــای موجــود در ت
این�نــت مخفــی عبارتنــد از  Zeronet، Freenetو .I2P

چه کیس از آن استفاده می کند؟

ت
ت
ـو� را بــرای اجــرای فعالیــت هــای جنایتکارانــه
بزرگ�یــن
ـای�ی
مجرمــان سـ ب
کاربراین�نــت مخفــی هســتند .آنهــا وب ســایت هــا و انجمــن هــای گفتگـ ی
خــود ماننــد خریــد دارو یــا فــروش حجــم انبــوه اطالعــات هــک شــده نگهــداری مــی کننــد – کــه همــه ناشــناس و مخفــی هســتند .بــه عنــوان مثــال،
زمـ ن
ـای�ی بانــی یــا فروشــگاهی آنالیــن را هــک مــی کنــد ،آنهــا تــا آنجــا کــه میتواننــد اطالعــات رسقــت مــی کننــد و ســپس ایــن
ـا� کــه یــک مجــرم سـ ب
ـای�ی در ســایت هــای ت
این�نــت مخفــی مــی فروشــند.
اطالعــات را بــه دیگــر مجرمــان سـ ب
ن
البتــه ت
ـورها� کــه سانســور درآنجــا شــایع هســتند ،مــی تواننــد از شــبکه
این�نــت مخفــی قانــو� هــم وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،شــهروندان کشـ ی
ـ�ی در دنیــا اتفــاق مــی افتــد و در عـ ی ن
ـ� اطالعــات اســتفاده کننــد و ببیننــد چــه چـ ی ز
هــای وب مخفــی بــرای بــه اشـ تـراک گذاشـ ت ن
ـ� حــال از حریــم
ق
خ�نــگاران و افــرادی کــه در مــورد حریــم خصــویص شــان حســاس
خصــویص خــود محافظــت کننــد و ناشــناس بــا� بماننــد .روزنامــه نــگاران ،ب
هســتند مــی تواننــد از ت
این�نــت مخفــی بــرای افزایــش ناشــنایس مانــدن خــود و دور زدن سانســور اســتفاده کننــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن افــراد مــی

www.sans.org/security-awareness

تواننــد از فــن آوری هـ یـا� ماننــد مرورگــر  Torاســتفاده کننــد نــه تنهــا بــرای دسـ تـریس بــه وب ســایت هــای مخفــی ،بلکــه بطــور ناشــناس ت
این�نــت
معمــویل را مــرور کننــد.

باید چکار کنم؟

بــه غـ یـر از اینکــه دلیــل خــایص بــرای دسـ تـریس بــه  Dark Webداشــته باشــید ،مــا بــه شــما در برابــر آن هشــدار مــی دهیــم .برخــی از وب ســایت
این�نــت مخفــی بــرای اهــداف غـ یـر قانـ ن
هــای ت
ـو� مــورد اســتفاده قــرار مــی یگ�نــد ،بســیاری از ســایت هــا از رایانــه شــما در یــک شــبکه ی peer-to-
 peerبــرای رســیدن بــه اهــداف خــود ســوء اســتفاده مــی کننــد و در بعـ ضـی مــوارد ممکــن اســت کامپیوتــر شــما مــورد آزمایــش قــرار گـ یـرد یــا مــورد
حملــه قــرار گـ یـرد .برخــی از ش�کــت هــا خدمــات نظـ ت
ـار� ارائــه مــی دهنــد تــا بــه شــما اطــاع دهنــد کــه آیــا نــام و یــا اطالعــات دیگــر شــما توســط
این�نـ تـی دزدیــده شــده اســت و در وب ســایت  Dark Webیافــت مــی شــود .ارزش واقعــی ایــن خدمــات جــای ســوال دارد .ت
جنایتــکاران ت
به�یــن راه
محافظــت از خــود ،ایــن اســت کــه فــرض کنیــد کــه برخــی از اطالعــات شــما در حــال حـ ض
ـا� در وب مخفــی موجــود اســت کــه توســط مجرمــان
ت
این�نـ تـی اســتفاده مــی شــود .در نتیجــه . . .
•از هــر گونــه تمــاس ن
تلفــی یــا ایمیــل کــه تظاهــر بــه یــک ســازمان رســمی میکنــد و شــما را بــرای انجــام کاری تحــت فشــار و
اضطــراب ،ماننــد پرداخــت جریمــه میگــذارد خــودداری کنیــد .مجرمــان حـ تـی ممکــن اســت از اطالعـ ت
ـا� کــه در مــورد شــما پیــدا کــرده
انــد ،بــرای ایجــاد نقشــه ای کامــا حســاب شــده اســتفاده کننــد.
ت
ت
•کارت اعتبــاری و رســیدها و صورتحســاب هــای بانــی خــود را کنــرل کنیــد .حــی حســاب بانــی خــود را طــوری تنظیــم کنیــد کــه
هــر تراکنـ شـی کــه در حســاب شــما اتفــاق مــی افتــد پیامــی بــه شــما ارســال شــود .بــه ایــن ترتیــب شــما مــی توانیــد تشــخیص دهیــد
کــه آیــا کالهـ بـرداری مــایل رخ داده یــا خـ یـر .اگــر رخ داد ،آن را بــه ش�کــت کارت اعتبــاری یــا بانــک خــود بالفاصلــه گــزارش دهیــد.
•رتبــه ی اعتبــاری ()credit scoreخــود را بپوشــانید .ایــن تاثـ یـری بــر نحــوه اســتفاده از کارت اعتبــاری شــما نــدارد و یــی از موثرتریــن
اقدامـ ت
ـا� اســت کــه مــی توانیــد بــرای محافظــت از خــود مقابــل رسقــت هویــت اســتفاده کنیــد.

رسدب� مهمان
ی

معتــر موسســه  SANSو
مایــکل هافمــن ( )@WebBreacherمحقــق اصــی در ش�کــت  Spotlight Infosec LLCاســت ،مــدرس
ب
ـای�ی و منبــع بــاز در پــروژه هــای او ،برنامــه
نویســنده محتــوای دروس دوره هــای  SANS OSINTاســت .اشــتیاق مایــک بــه اطالعــات سـ ب
ـوز� و ســبک آمـ ش
هــای آمـ ش
ـوز� او نمایــان اســت.
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