
Resumo 

 

Pagamento por clique (Cost Per Click) é o mais comum modelo de tarifação na 

publicidade online. Segundo este modelo, os anunciantes pagam um determinado valor 

por cada clique realizado nos seus anúncios. O lucro é repartido entre redes de 

publicidade ou motores de busca e o sítio Web contendo o anúncio. Apesar do seu 

sucesso, este modelo é vulnerável ao que é conhecido como cliques fraudulentos. Um 

clique fraudulento ocorre quando alguém, utilizando uma técnica manual ou automática, 

gera um clique falso num anúncio. Isso pode ser feito com o objectivo de esgotar o 

orçamento de um anunciante ou maximizar o lucro do proprietário de um sítio Web. 

Este trabalho propõe uma nova abordagem, baseada em reconhecimento de Web 

browsers, para detecção de cliques fraudulentos. Pretende-se desenvolver uma prova 

de conceito de detecção de cliques fraudulentos, que verifica se um Web browser bem 

conhecido foi utilizado pelo cliente para clicar num anúncio. Já que as ferramentas de 

clique automático procuram ocultar a sua actividade emulando Web browsers 

existentes, a verificação deve examinar a compatibilidade dos cliques com os standards 

que regem a Web, como HTTP e DOM. A prova de conceito deve correr no lado do 

servidor.  

 

 

Abstract 

 

Cost Per Click (CPC) is the most common business model in use in Online 

Advertisement. In this model, advertisers pay a certain amount for each click they get on 

their ads. The profit is then shared between Ad Networks/Search Engines and the 

website containing the Ad. Despite the success of this model, it is vulnerable to what is 

known as click fraud. Click fraud occurs when someone, using manual or automated 

techniques, generates false clicks over an Ad. This may be done to deplete the 

Advertiser’s budget or to maximize the profit of a website owner. This work proposes a 

novel approach based on Web browser profiling to detect click fraud. The proof-of-

concept detects click fraud by verifying if a well-known Web browser was used by the 



client to click an Ad. Since automated click fraud tools usually try to conceal their activity 

by mimicking existing Web browsers, the verification must check whether the clicks are 

compliant with Web standards, such as HTTP and DOM. The proof-of-concept runs on 

Server Side. 


