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Deep & Dark Web Det sande internet?
Det, vi normalt kalder internettet,
er i virkeligheden kun toppen af
et gigantisk isbjerg. Udenom - og
nedenunder - findes der parallelle
universer med millioner af brugere, som ikke kan spores eller søges frem, og indhold, som ikke er
tilgængeligt for hvem som helst.
Det internet, vi kan finde via søgemaskiner, sociale
medier og streamingtjenester, kaldes det indekserede internet. Udenfor det eksisterer et stort, ikke-indekseret internet, uden Google-søgemaskiner
eller sociale medier som samlende netværk. Deep
Web, det dybe internet, er alt det, vi ikke umiddelbart ser - mail- og bank-konti, betalt indhold, låste
videoer, brugerprofiler beskyttet af passwords og
biblioteker fyldt med personligt indhold. Deep Web
er den del af nettet, som findes ‘i skoven’, men hvor
man skal vide nøjagtig hvor information ligger, og
hvordan man kommer derhen (via f.eks. passwords
og koder). Dark Web er ikke en forlængelse af
hverken Deep Web eller det normale internet, men
snarere en parallel dertil. Hvor Deep Web er ‘resten
af isbjerget’ er Dark Web alt det, som bevidst bliver
skjult fra omverdenen.

På Dark Web er pirat-miljøet, med ulovligt kopieret
og hacket software, en af kernerne. (Screenshots fra
TheHiddenWiki - en oversigt over de mest besøgte
Dark Web-netværk)

adgangen til Dark Web. Den data, som sendes fra
brugeren mod det netværk eller den gruppe, man
ønsker at tilgå, navigeres via en lang serie af ‘noder’
(nodes), som kun kan se den forrige afsenders
adresse. På den måde garanterer tjenesten anonymitet for den oprindelige bruger.

Dark Web er sit eget separate netværk, som ikke
kan tilgås af hverken Google-søgemaskine eller Firefox, Chrome og Edge-browsere. Dark Web er en
serie af krypterede netværk, som kun kan tilgås af
dedikerede browsere, som, foruden at give adgang
til de krypterede og lukkede netværk, ydermere
også anonymiserer brugerne. På Dark Web ved
ingen, hvem du er eller hvad, du laver.

Dark Web-netværk giver, med deres kryptering og
anonymitet, et fantastisk sted at dele for eksempel
beskeder mellem journalister og kilder og information fra whistleblowers og er et eminent delingsmedie for sårbar information, som f.eks. WikiLeaks.
Den totale anonymitet giver dog også virtuel plads
til informationsdeling og handel inden for modkulturelle netværk. Narkotika, personlige informationer
som Dankort- eller register-oplysninger, ulovligt
billedmateriale (f.eks. børnepornografi) og meget
andet kan også købes via Dark Web. Betalingen
foregår i krypteret valuta (f.eks. Bitcoin) og er uhyre
svær at spore.

Det mørke net sikrer, at du er anonym
Dark Web skal tilgås af en dedikeret og særlig
krypteret browser, hvor den mest populære er The
Onion Router (ofte kaldet TOR), men også Freenet
og i2p bliver ofte brugt. TOR består af en gruppe
af softwareløsninger, som tilsammen muliggør
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Dark Web er
både et sted
hvor der kan købes lovlige varer
(som sagtens
kan være stjålne
eller hackede),
eller lovlige varer, som eksempelvis narkotika.

Er du nørdet nok til Dark Web?
Det kræver en del forberedelse og teknisk snilde
at navigere på Dark Web, og det er således langt
mindre i udbredelse end det indekserede internet, som vi andre bruger til daglig. Dark Web er i
udgangspunktet ikke en lyssky verden, eller garant
for ulovlig aktivitet - nogle brugere vælger Dark
Web til ud fra et ønske om et anonymiseret og
ikke-overvåget, frit internet.
Aktivitet på Dark Web kan også være forbundet
med en ‘nørdet’ selviscenesættelse. I flere sociale
grupper er evnen til at forstå, og navigere på, det
svært tilgængelige netværk et adelsmærke, som
bæres med stolthed. Det er også en indgang til
et netværk fyldt med ligesindede teknologivante

brugere, hvor der kan tales frit om ‘alle de andre’.
Dark Web er dog også et sted, hvor nogle brugere
bevidst navigerer i lyssky miljøer med ulovlige aktiviteter, herunder børnepornografi, hacking, handel
med stoffer eller våben, eller lignende.

Dark Web byder både på almindelig pornografi
og hard candy (børnepornografisk materiale).

