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Átlagfelhasználóként azt hi-
hetjük, hogy a legnépsze-
rűbb – Google, Yahoo vagy 

Bing –keresőmotorjaink átfür-
készik a világháló legrejtettebb 
zugait is. Ez koránt sincs így, hi-
szen a net hangsúlyos részére 
nincs rálátása e programoknak. 
„A világháló láthatatlan rétegé-
nek méretét pontosan senki sem 
tudja, azonban becslések szerint 
500-szor nagyobb, mint a felszí-
ni” – mondta Sólyom Ferenc. Az 
internet 90 százaléka található a 
láthatatlan rétegben.

A láthatatlan, vagyis a mély 
web a világháló azon oldalait tar-
talmazza, amelyek nincsenek 
indexelve, tehát a normál kere-
sőrendszerekbe beírt kulcssza-
vakra vagy kifejezésekre nem 
jelennek meg. Az informatikus 
szerint a mély web nem csak ille-
gális oldalakat tartalmaz. A rej-
tett web részei többek között a 
privát oldalak, tartalmak, chat-
szobák is, amelyekhez belépé-
si kód vagy meghívás szükséges. 
Továbbá különböző nyilvános 
cégiratok, telefonszámok, tőzs-
dei és gazdasági információk, 
cégjegyzékek stb. is fellelhetők 
itt. A veszély nem ezekben, sok-
kal inkább a láthatatlan világhá-
ló egyik alkotórészében, a sötét 
webben rejlik, amely a világháló 
csupán 0,001 százalékát teszi ki.

A rejtett tartalmak előhívá-
sához speciális böngészőre van 
szükség. „A hétköznapi kere-
sőmotorokkal nem lehet felku-
tatni a mély web oldalait, így az 
átlagfelhasználókat a világhá-
ló illegális tere nem veszélyezte-
ti” – magyarázza a programozó. 
A fenyegetettség akkor kezdő-
dik, amikor olyan keresőt hasz-
nálunk, amelyet a láthatatlan net 
böngészésére fejlesztettek ki, il-
letve szándékosan törvénytelen 
oldalakat keresünk fel.

A közismert Tor böngésző le-
hetővé teszi az anonim jelenlétet 
a világhálón, valamint a cenzú-
rázott tartalmak megjelenítését. 
Elrejti a felhasználó IP címét, te-
hát az egyedi hálózati azonosítót, 
amely felismeri a hálóra kap-

csolódó számítógépeket. Ezál-
tal lekövethetetlenné válik, hogy 
ki keresett rá a törvénybe ütkö-
ző oldalakra. „Gyakorlatilag bár-
mit meg lehet osztani anélkül, 
hogy az következményekkel jár-
na, ezért tud a sötét web a fekete-
piac fellegvára lenni” – részletezi 
a programozó.

Maga a pokol

A sötét net túllép a legális ha-
tárokon, hiszen ami törvényte-
len, az itt biztos megtalálható. 
Az online térben a drogkeres-
kedelem kiválóan működik. Az 
egyik legnépszerűbb honlap a 
Selyemút, amelynek állítólag 112 
állandó eladója van, az oldal pe-

dig 1,2 millió dolláros forgal-
mat bonyolít havonta. A felületen 
könyveket, kellékeket is lehet 
rendelni – természetesen a ká-
bítószerekkel összefüggésben. 
Az oldal üzemeltetőinek hivata-
los Twitter-csatornájuk is van. 
A szállítás egyszerű postai úton 
történik, természetesen átcím-
kézett küldeményekkel. Ez a 
rendszer gyenge pontja, amely 
a vásárlót veszélyezteti igazán, 
hiszen az adatait ki kell adnia 
az értékesítőnek. Továbbá név-
telen SIM-kártyát, jogosítványt, 
személyigazolványt, állampol-
gárságot igazoló okiratot is lehet 

vásárolni. Akár a teljes személy-
azonosságunkat is lecserélhet-
jük. De ennél brutálisabb tételek 
is vannak: embercsempészet, 
kannibalizmus, nekrofília, em-
berkísérletek, videók emberkín-
zásról. Ugyanakkor bérgyilkosok 
is felfogadhatók, illetve élő embe-
rek szervei is megvásárolhatók.

Az internet sötét oldalának 
van némi világos része is. Hiszen 
ezen a felületen élik ki szólássza-
badságukat azon diktatórikus 
berendezkedésű országok lakói, 
ahol bár van internet, de erős a 
cenzúra. Gyermekpornográfia 
témakörben rengeteg fotó és vi-
deó cserél itt gazdát, ugyanakkor 
a sötét weben több pedofilháló-
zat leleplezését is megszervezték 

már. E szerint nemcsak bűnözők, 
hanem bűnüldözők is akadnak a 
világháló titkos bugyraiban.

A virtuális fizetőeszköz

A rejtett weben a pénzmozgá-
sok a visszafejthetetlen bitcoin 
rendszerrel működnek. A digitá-
lis fizetőeszközt egy Nakamoto 
Szatosi álnév mögé bújó hekker 
találta ki, akinek a kiléte máig is-
meretlen. „A virtuális valuta lé-
nyege, hogy nem lehet az útját 
követni, hamisítani vagy meg-
adóztatni, így tökéletes a sötét 
webes vásárlásokhoz” – magya-

rázta Sólyom. A névtelen szám-
lák közti átutalások titkosítottak, 
a rendszer fölött senkinek nincs 
ellenőrzési joga.

A bitcoin kétféle módon szerez-
hető be: készpénzzel megvásá-
rolható, illetve a videokártyánk 
erőforrásainak kihasználásáért 
cserébe is virtuális pénzt kapha-
tunk. „Nagyon instabil, nem lehet 
kiszámítani az alakulását, mivel 
nem tudni, kinek mennyi van, ho-
va küldi, így bármelyik pillanat-
ban óriásit csökkenhet az értéke” 
– magyarázza az informatikus.

Pénzért legkevesebb 0,01 
bitcoint lehet venni, ami mostan-
ság 379 lej körül mozog. Az utób-
bi időben sokat romlott az értéke. 
Érdekesség, hogy nemrégiben 
Kolozsváron  a Ferenc József úton 
(Horea) is nyílt egy digitális valu-
taszolgáltató. A szakértő szerint 
a videókártya felhasználásával 
nyert pénzt bitcoinbányászatnak 
nevezik, amelyet Kolozsváron 
is sokan űznek. Ez abból áll, 
hogy a számítógépünket ráköt-
jük a rendszert működtető há-
lózatra, ahol a videókártyánk 
kapacitásának kihasználásáért 
cserébe virtuális pénzt kapunk. 
A videókártyánk ebben az eset-
ben a titkosítást segíti elő. A bá-
nyászok általában több kártyát 
kötnek össze, amelyek így együtt 
dolgoznak, mivel így hatékonyab-
bak. Emiatt a videókártyák ára 
az utóbbi időben nagyon magasra 
emelkedett. A jelenlegi törvények 
szerint a bitcoinbányászat telje-
sen törvényes, nem veszélyes és 
nem tesz kárt a kártyában. Ah-
hoz azonban, hogy ebből valóban 
pénzt nyerjünk, sok idő kell. Só-
lyom szerint a bányászat szeren-
csejáték.

A Tor rejtelmei 

A sötét web online anonimitást 
biztosító programjai közül legtöb-
ben a Tort használják. Más megne-
vezése szerint A Hagyma Elosztó 
létrehozását eredetileg az Ameri-
kai Tengerészgyalogság kezdemé-
nyezte. Az állami kommunikáció 
titkosítására hozták létre. Az in-
formatikus szerint már ebből kiin-
dulva is nyilvánvaló, hogy nehezen 
lehet visszakövetni, mivel rengeteg 
pénzt szántak arra, hogy jól mű-
ködjön. Jelenleg nonprofit szerve-
zetként üzemel. Bárki fejlesztheti, 
használhatja, letöltheti, hiszen 
akár a Google-ből is telepíthető. 
Önmagában a letöltése nem jelent 
akkora veszélyt, azonban Sólyom 
szerint ez sem ajánlott, mivel a 
biztonság nem garantált, ráadásul 
a fellelhető tartalmaknak „egész-
séges emberek számára nincs mit 
pluszban nyújtaniuk”.

A Tor egymáshoz kapcsolt 
szerverek sokasága, nem tit-
kosítást, hanem névtelenséget 
nyújt. Tehát nem az adatokat vé-
di, csak biztosítja, hogy a felhasz-
náló kiléte bizalmas maradjon. 
A szerver nem ismeri fel a part-
ner valódi IP címét. A forgalom 
teljesen titkosított, az adatokat 
véletlenszerűen kiválasztott szá-
mítógépeken keresztül továb-
bítják a feladótól a címzettig. A 
rendszer részét képező számí-
tógépekből minden egyes gép 
lehánt egy-egy réteget a titko-
sításból, mielőtt továbbítaná az 
adatokat. Következésképp minél 
többen használják a rendszert, 
annál titkosabb, nehezebb fel-
törni, megakadályozhatatlanabb, 
hogy bárki felkutassa az adatok 
forrását. Ezáltal érthetővé válik, 
hogy a hozzáférés miért olyan 
egyszerű: az Egyesült Államok-
nak jól jön, ha minél többen csat-
lakoznak a rendszerre. 

A felszín alatti oldalak .onion 
kiterjesztésűek, tehát nem .com, 
.ro, .hu stb. Az onion az angol 
hagymából jön, mivel a rendszer 
működése a könnyfacsaró zöld-
ség rétegességéhez hasonlít. A 
böngészők kiterjesztése más, 
azonban működésük hasonlít az 
általunk ismertekhez: oldalakat 
tölthetünk be, képeket, videókat, 
szövegeket tehetünk közzé.

A Hagyma Elosztó sebessége 
ingadozó, de többnyire jóval las-
súbb, mint a hagyományos bön-
gészők tempója. Minél többen 
lépnek be a rendszerbe, annál 
lassabban működik. Napjaink-
ban nagyjából százezer felhasz-
náló csatlakozik egyszerre a Tor 
hálózatra, de számuk egyre bő-
vül. Használata veszélyes, hiszen 
ha nem ismerjük eléggé a szük-
séges beállításokat, számítógé-
pünk átjáróvá válhat. Így a mi IP 
címünkkel böngészhetnek akár 
más országok lakói is, akik bűnö-
zők is lehetnek. Ebben az esetben 
a bűnüldöző szervek beazonosít-
hatják a mi címünket, ami komoly 
következményekkel járhat.

HEVELE LILI

Az internet láthatatlan rétege a becslések szerint 500-szor nagyobb, mint a felszíni

A világháló legsötétebb bugyrai

A világháló láthatatlan rétegeiben navigáló internetezők sok veszélynek tehetik ki magukat

Gyilkosok, embercsem-

pészek, drog-, fegyver-, 

illetve szervkereskedők 

kedvelt területe a sötét 

web, ahol az illegális 

piacok virágzanak. 

Sólyom Ferenc infor-

matikus szerint nem 

ajánlott a világháló 

rejtett szintjeit felkutat-

ni, mivel komoly veszé-

lyekkel fenyegethet.

A Tor használata veszélyes, hiszen ha nem ismerjük 
eléggé a szükséges beállításokat, számítógépünk 
átjáróvá válhat. Így a mi IP címünkkel 
böngészhetnek mások, akár bűnözők is.
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