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ساصی اطالعات  رخیشُجْت هذیش گزسٍاطُ اتضاسی ی داخلی ّستٌذ.  گشّا داسای یک هذیش گزسٍاطُاکثش هشٍس

 ّواى فادُ اص اطالعات هَجَد دسّا تا است ّا یا ٍسٍد خَدکاس تِ سایت ٍ پشکشدى فشمٍسٍد دس یک پایگاُ دادُ 

  پایگاُ دادُ است.

تکیِ  LastPass ،KeePass  ٍDashLaneخَاٌّذ تش هذیشاى گزسٍاطُ هاًٌذ  کاستشاًی کِ قاتلیت تیطتشی هی

ّای هشٍسگش یا  کٌٌذ یا هوکي است تِ عٌَاى افضًٍِ ّایی سا اضافِ هی کٌٌذ. ایي هذیشاى گزسٍاطُ قاتلیت هی

 اس ًصة ضًَذ.ّای هیضک تشًاهِ

اص  تشای سدیاتی کاستشاى اًذ ی کطف ضذُتاصگ ّای ٍتی کِ تِ سدیاب دّذ ًطاى هی Pricetonتحقیقات هشکض 

 کٌٌذ.  هذیشاى گزسٍاطُ سَءاستفادُ هی

 صیش است: ضشح افتذ تِ اتفاقی کِ هیذ. ٌکٌ ّای سدیاتی اص ضعف هذیشاى گزسٍاطُ سَءاستفادُ هی اسکشیپت

 کٌذ ٍ اطالعات سا  کٌذ، یک حساب کاستشی ثثت هی یت تاصدیذ هیسا کاستش اص یک ٍب

 ساصد. دسهذیشگزسٍاطُ رخیشُ هی

 ُاجشا سایت اصلی قشاس دادُ ضذُ ٍ اص طشیق ٍبّای ٍب ضخص ثالث  اسکشیپت سدیاتی دس پایگا

 تَسط ّای ٍسٍد تِ سایت تِ صَست هخفیاًِ کٌذ، فشم سایت تاصدیذ هی آى. ٍقتی کاستشی اص ضَد هی

 ضًَذ. دس سایت تضسیق هی ،اسکشیپت سدیاتی

 ُپش دس آى اطالعات سا ی هشٍسگش  اگش سایت هطاتقی دس هذیش گزسٍاطُ یافت ضذ، هذیش گزسٍاط

 خَاّذ کشد.

 آى سا دسّنپت سدیاتی ًام کاستشی سا ضٌاسایی، اسکشی ( ساصیhash) تِ کٌذ ٍ تشای سدیاتی کاستش  یه

 کٌذ. کاسگضاس ضخص ثالث اسسال هی
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 دّذ: ضکل صیش سٍش کاس سا ًطاى هی

 

العات قاتل اط تااًذ  طشاحی ضذُ هذیشاى گزسٍاطُ استفادُ اصتشای سَءهحققاى دٍ اسکشیپت هتفاٍت سا کِ 

ٍ  AdThinkاًذ. ایي دٍ اسکشیپت  هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس دادُ سا دسیافت ًوایٌذ،ضٌاسایی کاستشاى 

OnAudience ّای ًام کاستشی سا  کٌٌذ تا دادُ سا دس صفحات ٍب تضسیق هی هخفیّای ٍسٍد  ًام داسًذ ٍ فشم

 ذ.ٌتاصیاتی ًوای ی هشٍسگش هذیش گزسٍاطُ اص

ذ. ایي ّص تشای ٌکٌ سا تِ کاسگضاس ضخص ثالث اسسال هیّا  ٍ آىذ ٌکٌ ّا سا هحاسثِ هی ّص  ّا ایي اسکشیپت

 ضَد. کاستش استفادُ هی یّای سدیات ّا ٍ دیگش فشم استفادُ اص کَکیتذٍى  ،ّا سدیاتی کاستشاى دس سایت

ّای کاستش  تشای ایجاد ًوایِّا اص ایي اطالعات  ضشکت سدیاتی کاستش تشای تثلیغات آًالیي کاسایی فشاٍاًی داسد.

ّای تاصدیذضذُ )ٍسصش، سشگشهی،  اص عَاهل، تشای هثال تش اساس سایت یکِ عالیق کاستش سا تش اساس تعذاد

 کٌٌذ. استفادُ هیکٌذ، ضٌاسایی هی سیاسی، علوی(

ٍتشداسی اص سّا  ًذ ٍ دس ّیچ یک اص آىاُ پایگاُ ٍب سا هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس داد 05555هحققاى تیص اص 

هیلیَى پایگاُ ٍب اٍل  1پایگاُ ٍب اص  1155سا دس  یّای سدیات ّا اسکشیپت . آىًذدسا هطاّذُ ًکشگزسٍاطُ 

Alexa .یافتٌذ 
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 ّای صیش استفادُ ضذُ است : دس ایي سٍش اص اسکشیپت

AdThink :nceinsights.net/t.jshttps://static.audie 

OnAudience: init.js-http://api.behavioralengine.com/scripts/be 

 تا کٌٌذ ًصة سا هحتَا ّای هسذٍدکٌٌذُ تَاًٌذ هی کاستشاى ،ٍسٍد فشم ٍب سدیاتی تشاتش دس حفاظت جْت

 پشکشدى ساصی غیشفعال دیگش سٍش ًوایٌذ. هسذٍد سا است  ضذُ اضاسُ ّا آى تِ کِ ّایی داهٌِ تِ ّا دسخَاست

 است. سایت تِ ٍسٍد ّای دادُ خَدکاس

 
 

 

 

 

 

 ها اسکریپت

https://static.audienceinsights.net/t.js
http://api.behavioralengine.com/scripts/be-init.js

