
Рекомендації по 

боротьбі з

FRAUD TRAFFIC



Фрод (від англ. fraud «шахрайство») — вид 
шахрайства в області інформаційних
технологій, а саме, несанкціоновані дії та 
неправомірне користування ресурсами та 
послугами в мережах зв'язку

Саме в гонитві за обсягом, нестача якісного
трафіку може бути непомітною для 
неозброєного ока



Жертви FRAUD TRAFFIC:

• Рекламодавці

• Агенції

• Паблішери

• Технологічні компанії, які намагаються

надати ринку інноваційні рекламні

інструменти

• Споживачі



ОБІЗНАНИЙ = ОЗБРОЄНИЙ



ВИДИ FRAUD TRAFFIC

General Invalid Traffic

(GIVT)

Базовий недійсний трафік(GIVT) 

складається з трафіку, визначення 

недійсності якого проводиться за 

допомогою рутинних засобів 

фільтрації, що виконуються за 

допомогою застосування чорних 

списків або з іншими 

стандартизованими перевірками 

параметрів

Sophisticated Invalid Traffic 

(SIVT)

Просунутий недійсний трафік(SIVT) 

складається з більш важких для 

виявлення ситуацій, які потребують 

розширеної аналітики, 

багаторівневого 

підтвердження/координації, значного 

втручання людини тощо, для аналізу та 

ідентифікації



GENERAL INVALID TRAFFIC

Трафік центрів роботи з даними

Боти/Сканери

Підозріла поведінкова активність

Non-browser user-agent

Попередньо завантажений трафік(pre-rendered)



SOPHISTICATED INVALID TRAFFIC

Диференціація людського та машинного трафіку

Незаконні Боти/Сканери

Перехоплення пристроїв, сесій

Недійсний проксі трафік

Adware and malware

Маніпуляція з кількісними показниками

Фальсифікація видимих показів

Підміна домену/формату

Зміна cookie

Маніпуляції з геолокацією

Невидимий, накладений, захований трафік



GIVT - це як білий шум, який завжди на фоні. І 

кількість контактів з ним набагато нижча, ніж у 

SIVT.

З іншого боку, SIVT - це постійно еволюціонуюча 

система, де шахраї намагаються розробити нові 

форми шахрайства, які поєднуються з законним 

інвентарем без виявлення. SIVT представляє 

більшу загрозу бюджетам рекламодавців, ніж 

GIVT, як з точки зору обсягу, так і його здатності 

маскувати себе як законний трафік.

Співвідношення GIVT та SIVT 

Джерело: https://insider.integralads.com/givt-vs-sivt-invalid-traffic/



Як з цим боротись



Viewability
Показ реклами ≠ що її побачили

За допомогою технології Active View можна 

оцінювати видимість розміщення медійних 

форматів реклами. 

За галузевими стандартами Active View 

вимірюється:

- для банерів, 50% в видимій зоні екрана 

більше 1 секунди

- для відео, 50% в видимій зоні екрана більше 

2 секунд

*Viewability можна вимірювати трекінговою 

системою, тим самим перевіряти дані AdServer 

(або трекати їх у випадку, якщо таких даних в 

AdServer немає)



Viewability



Способи боротьби



Контроль fraud-трафіка за 

допомогою трекінгових-систем

Боти стають просунутішими щодня, тому 

навіть найкращі стратегії боротьби з ними 

мають термін придатності. Щоб дійсно 

захистити трафік та підвищити ефективність 

рекламних витрат, рекламодавці повинні 

використовувати трекінгові-системи 

(антифрод рішення). Приклади: Campaign 

Manager, gDE, Cmeter, AdRiver, Moat, 

AdvertTrack, IAS, comScore, DoubleVerify,...



Самостійна боротьба

Для самостійної боротьби з fraud необхідно 

вивчати та дотримуватись рекомендації 

компаній, які досліджують питання 

шахрайства 

• IAB (Invalid Traffic Detection and Filtration 

Guidelines Addendum 2015)

• Google’s Ad Traffic Quality

• TAG’s online resources



Внутрішні стандарти

Необхідна розробка внутрішніх стандартів і 

критеріїв, яких повинні дотримуватись 

партнери. Це дозволить мінімізувати ризик 

витрат на недійсний трафік і запобігти 

початку співпраці з ненадійними гравцями 

ринку



Технічні рішення



Методології визначення bot-трафіку 

у різних трекінгових-системах
Трекінгові-системі маюсь свої антифрод фільтри, наприклад: 

Google Campaign Manager, MOAT, IVT Rate, ...:

Impressions Analyzed (filtered for GIVT): Трафік центрів роботи з 

даними, Боти/Сканери, Підозріла поведінкова активність

Impressions Analyzed (filtered for SIVT): Диференціація людського та 

машинного трафіку, Незаконні Боти/Сканери, Перехоплення пристроїв, сесій, 

Недійсний проксі трафік, Adware and malware, Маніпуляція з кількісними 

показниками, Фальсифікація видимих показів, Підміна домену/формату, Зміна 

cookie, Маніпуляції з геолокацією, Невидимий, накладений, захований трафік

Gemius Direct Effect:

відсоток cookies, які народжені в період показу реклами

відсоток показів без url

відсоток cookies, які не мають browser ID

співвідношення real users і охоплених cookies



Перевірка на основі панельних 

даних

Один із важливих індикаторів від аудитора для 

оцінки fraud-traffic. Маючи панельні дослідження

аудитори можуть показати кількість реальних

користувачів або ж панелістів, які контактували з 

лічильниками вашої рекламної кампанії. 

Відповідно, якщо у ваших кампаніях багато

охоплення в cookies, але немає охоплення

користувачів - це ставить покази під сумнів.



Аналіз показників



Важливість аналізу Server log

На картинці приклад логів сервера (можна 

аналізувати як логи adservera, так і трекінг-системи)

Які параметри присутні в логах серверів:

- Відмітка про час

- Ip (зашифровано) 

- Cookie (зашифровано) 

- Браузер назва

- Назва ОС (Операційної системи) 

- Платформа (PC Mob Tablet)

- URL виклику



Аномальні показники / Трекінгова-

система – це одна лінійка 

Використовуючи трекінг-систему як одну лінійку 

легше виявити  fraud-traffic, але в цілому можливо 

перевіряти частину показників і в інтерфейсі 

adserver (або по їх логах): 
• одна і таж сама cookies робить багато показів за короткий проміжок часу

• non-cookies покази (якщо на це немає технічних причин)

• розподілення показів по браузерам (багато показів на маловідомому браузері)

• перевірка частотності

• CTR по одному з доменів в десятки разів вище середнього, деколи CTR = 100%

• великі відхилення в кількісних метриках зі статистикою сторонніх аудиторів

• співвідношення кліків до сеансів (% тих, хто дійшов)

• ГЕО в співвідношенні по іншим розміщеням

• покази без куки

• viewability = 100%

• конверсії > кліки

• різкі скачки СРМ



Розподілення частоти

Частково це можна побачити за логами сервера, та 

всі три аудитори gDE, Cmeter, Campaign Manager 

мають звіти по розподіленню частоти. 

Це важливо перевіряти: 

1. Багато показів одній і тій же кукі може говорити 

про накрутку показів

2. Майданчики можуть не витримувати частоти 

або свідомо не вірно налаштовувати 

таргентинги по частоті показу



Старі браузери та їх 

співвідношення

Хоча % долі браузерів від майданчика до 

майданчика може бути різним, але занадто сильна 

різниця може бути показником fraud

Кожен веб-браузер чутливий до шахрайства з 

рекламою по-своєму і у кожного різна ефективність

в боротьбі з ними. Якщо говорити про старі версії

та маловідомі браузери, то у них ситуація найгірша

і % недійсних рекламних показів може становити

70-80% 



Перевірка на основі “людських” дій

Non-human трафік не здійснює покупки 

і не заповнює форми, потрібно 

визначити на сайті "людські дії" і 

аналізувати трафік в розрізі таких 

мікро-конверсійClicks

CTR

Views

Video completes

Cookies



Нічна реклама

Необхідно особливо пильно 

відслідковувати нічний трафік.

Згідно досліджень White Ops, найбільший 

відсоток fraud протягом ночі(23:00-05:00)



Контроль місць 

розміщення і форматів



Реалізація Ads.txt

Необхідна реалізація Ads.txt 

описана в специфікації IAB Tech Lab Ads.txt 

Authorized Digital Seller (Ads.txt)

Це простий, гнучкий, прозорий і безпечний спосіб для 

паблішерів та постачальників трафіку заявити хто 

має право продавати їх інвентар. 

Ключові вигоди для паблішерів:

• Більше можливостей контролювати інвентар

• Простий в реалізації та оновленню

• Зменшення підробленого інвентарю

• Можливість оптимізувати дохід

для рекламодавців



URL звіт

Хоч і цей параметр передається 

адсерверами(крутилкою), але в цілому, 

якщо сейлер не підмінює url можна 

побачити де фактично відкручується 

реклама. 



Списки

Blacklists \ Whitelist

Для того, щоб чорні списки були 

ефективними, вони повинні максимально 

часто оновлюватись і бути чітко 

структурованими. Основна їх задача -

доповнювати інші способи захисту

Якщо ж є чіткі критерії контролю brand 

safety то краще використовувати whitelist.



Premium Programmatic

Шляхом більш тісної співпраці

рекламодавців та паблішерів можна

суттєво зменшити ризик шахрайства. 

Premium Programmatic дозволяє

реалізувати домовленості паблішера та 

рекламодавця з використанням всіх

таргетингів та можливостей DSP платформ



Перевірка форматів

Перевірка ситуацій підміни форматів. 

Яскравий приклад це трафік in-stream 

показувати в embed  або форматом content-roll. 

Один з основних методів перевірки це ручна 

перевірка розміщення додатково можна 

використовувати непрямі фактори такі як: 

дуже низький %-перегляду першої четверті

аномально низький viewability



Прозорість

Машинний трафік має тенденцію процвітати

там де немає прозорості. Необхідно

слідкувати за невідомими джерелами

трафіку, шукати інформацію по 

ціноутворенню сумнівних джерел трафіку



Приклад чек-листа:
Бути обізнаним та розуміти специфіку adserving та web-аналізу

Використовувати трекінг-системи

• Дивитись на розбіжність показників adserver та трекінг-системи

• Дивитись на бот-звіти трекінг-системи

• Дивитись наявність та співвідношення real user

Розробити та слідкувати за чек-листом

Користуватися black\whitelists

Слідкувати за показником Viewability

Аналіз Server log, чи в інтерфейсі систем 

(adserver, аудитор) на аномальність

• Перевірка ІР, які прив'язані до Дата центрів, велика кількість показів з одного ІР 

за короткий проміжок часу, …

• Перевірка розподілення частоти

• Перевіряти долю браузерів та пристроїв на яких відбуваються покази

• Перевірка URL-report, контроль майданчиків, їх відсотка та, при використанні 

whitelist, контроль обраних ресурсів

Відслідковувати «людські» дії на сайті

Активно перевіряти нічну рекламу

Більш детально перевіряти підрядників, які не використовують технологію Ads.txt

Перевірка відповідності куплених та відкручених розміщень (відповідність форматів, позицій, відображення)

Виконувати ручну перевірку розміщень на регулярній основі

Якщо вам:

• Не надають доступу до рекламного кабінету

• Не дають змоги встановити аудитора

• Не надають сервер-log

• Загалом спостерігається підозріла поведінка 

…це привід сумніватись у прозорості 

майданчика та встановити за ним підвищений 

контроль



Комітет 

PROGRAMMATIC 

IAB UKRAINE


