درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۵۰ﻫﺰار دﻻری ﻫﮑﺮﻫﺎ از ﭘﻮل
ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻧﺮو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه آﺧﻦ آﻟﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺗﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ،اﺑﺰار اﺳﺘﺨﺮاج ») «Coinhiveﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎوا( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ارزش ﻟﺤﻈﻪ ای ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  250ﻫﺰار دﻻر ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی »ﻣﻮﻧﺮو« اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪCoinhive .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ  1.18درﺻﺪ از ﺗﻮان رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ارز ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

 Coinhiveﻣﻌﻤﻮ ًﻻ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺑﺘﺪا در
اﺑﺰار اﺳﺘﺨﺮاج  Coinhiveﮐﻪ
ً
)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ( ادﻏﺎم ﺷﺪه و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﻧﺮو در
ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2017ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
ً
را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻟﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ،از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزاردﻫﻨﺪه
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻮل ﻣﻮﻧﺮو ) (XMRدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺎﻟﮑﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
اﺑﺰار  Coinhiveﮐﺮده و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ را رواﻧﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﺑﺰار ﻣﺬﮐﻮر را در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ رﺳﻤﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ،ادﻏﺎم ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 1271 ،واﺣﺪ XMR
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ارزش  200دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ در آن زﻣﺎن ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ

ﺑﯿﺶ از  250ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده اﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﻧﺮو ﮐﻪ در زﻣﺎن اوج ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  450دﻻر ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺖ
ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﺪود  90دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

