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Stofhandel på ”mørkenettet”

 I 2011 kom det første seriøse sorte marked, Silk Road, online på TOR-netværket.

 Skjult på TOR som en hidden service er det i dag mulig at bestille alverdens stoffer 

og ulovlige sager hjem med posten fra Silk Road.

 Betalingen foregår med krypto-møntfoden BitCoin som ikke kan spores.

 Kommunikation mellem sælger og køber krypteres med PGP

 I oktober 2013 lukkede FBI og DEA Silk Road

 I november åbnede Silk Road 2.0. 

 Vi har observeret salg for mere end 200.000 $ nogle dage.

 Der er i dag mellem 25 og 30 sorte markedspladser, og nye kommer til ugentligt. 

Agora, Pandora, TorEscrow, The Marketplace, Cloud Nine, Silk Road 2.0, Outlaw Market osv.

 Legal highs og research chemicals er blevet solgt online før

 Flytter stofmarkedet sig? Legaliseres stoffer de facto når de leveres til døren uden 

risici?





Emerging Markets for Illicit Drugs

 En undersøgelse af efterspørgslen, målt i anmeldelser, på de sorte 

markeder Agora og Silk Road 2.0.



Antal af anmeldelser for stofkategorier



Dataindsamling og bearbejdning 

 DrugBot bygget i programmeringssproget R. En non-

human aktør som indsamler data i form af HTML. 

Indsamler 3000+ sider dagligt. 

 Webcrawling som metode

 Ustruktureret data i form af HTML-sider bearbejdes og 

bliver til datasæt.

 ”Dragnet”-dataindsamling.  Alting med undtagelse af 

billeder indsamles: PGP-nøgler, sælgerprofiler, al tekst, alle 

tal…





”Travelling the Silk Road” – Nicolas Christin

 Anonym dataindsamling – ingen vidste Christin 

indsamlede data.

 Intensive daglige 1-6 timers crawl. 

 Christins studie og analyse er af høj kvalitet, men han tog 

nogle etisk tvivlsomme beslutninger.

 For mange sideforespørgsler vil optage båndbredde på Silk

Road.

 Mange sideforespørgsler og ”suspekt” opførsel kan tolkes som 

et hackerangreb.

 Gav sig ikke til kende



Silk Road, the virtual drug marketplace: A 

single case study of user experiences

 Single-case study af en brugers oplevelse af Silk Road 

foretaget i 2012 af Marie Claire Van Hout og Tim 

Bingham.

 Rekruttering via Silk Roads forum

 Ethical approval

 Aktiv deltagelse i forum

 Krypteret kommunikation



while (DrugBot %in%  Darkweb)

 En etisk ansvarlig 

Cyborg, non-human 

aktør, forskningsassistent 

og kollega.

 En programmeret etik

 I specifikt historisk, tidligt 

og rumligt felt

 En specifik darkweb Code 

of Conduct (I modsætning 

til Twitter, Facebook, 

Reddit osv.)



 Rule #1: ”Act as if every market is compromised by LE”

 Vi har ikke bedt om adgang

 Hvordan bevæger hun sig i feltet

 DoS – Denial of Service. Vi crawler op mod 10.000 sider dagligt, 
og risikerer at sende for mange sideforespørgsler.  

 Crawls er distribueret over markedspladser.

 Crawls balanceres hvis siden oplever et stort pres.

 Vi har ikke søgt samtykke fra brugere og sælgere

 Det er umuligt at få samtykke fra titusindvis af brugere og sælgere.

 Vi arbejder med markedsdata og ikke sælgerspecifik data.

 Vi har gjort os selv til kende

 Via user-agent.

 Sidens ejere ved vi har foretaget crawls i mere end en måned.

 Kontakt via sikker mail eller internt messaging system med PGP.

 Ingen kontakt (endnu).

Etiske overvejelser og tilgang







Dragnets

 Er det muligt at anonymisere data?

 Selvom sælgernavne anonymiseres kan de relativt let identificeres.

 ”Baglæns” anonymisering. 

 Dragnet-data

 Ingen billeder indsamles.

 Sensitiv data i kommentarer, sælgerprofiler m.v. ender i datasættet.



If (DrugBot < ShadyGlobalCapital) == TRUE

 Når DrugBot logger på et 

marked skal hun forbi en 

captcha. Efter et hackerangreb 

ændrede Agora cookie- og 

loginpolitik og vi kan DrugBot

ikke længere komme forbi 

loginformularen. Hun skal nu 

logge på hver tredje time.

 Spamindustri og captchafarme

i Indien



Diskussion

 Sikkerhedshuller

 Dragnets

 Cyborgs og non-humane aktører

 Fair-trade captchabreaking

 Andet?


