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Aanbieders van freeware
maken steeds vaker gebruik van
een bijzonder onaangenaam
bedrijfsmodel om geld te
verdienen met hun gratis
software. Softwareproducten
van derden worden, in meerdere
of mindere mate verborgen,
met het installatieprogramma
meegeleverd. Deze externe partijen
betalen de ontwikkelaar van de
freeware een provisie voor elke
succesvolle installatie. Gezamenlijke
inkomstenbronnen zijn
bijvoorbeeld het weergeven van
advertenties of het genereren en
verkopen van gebruikersprofielen
voor reclame op maat. Zelfs
bekende aanbieders zoals Adobe
koppelen op hun websites
ongewenste extra software
als 'optioneel aanbod' aan hun
producten. Dat wordt in dit geval
wel duidelijk aangegeven en kan
al voor de download worden
uitgeschakeld.
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De wereldwijde vraag naar
gratis software heeft een
miljoenenbusiness doen ontstaan.
De dupe hiervan zijn steeds vaker
de gebruikers op wiens pc’s steeds
agressievere adware, spyware of
allerlei nutteloze software tegen
zogenaamde computerproblemen
terechtkomt. Dit soort software
wordt Potentially Unwanted
Programs (PUP's) genoemd, omdat
deze programma's weliswaar geen
directe schade aanrichten, maar
veel tijd en geduld kosten zonder
dat de gebruiker er voordeel uit
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haalt. Downloadportals zoals CNET/
Download.com of Softonic hebben
van de distributie van Potentially
Unwanted Programs zelfs hun
hoofdactiviteit gemaakt. Elk
programma dat van deze portals
wordt gedownload is verpakt in
een installatieprogramma dat
bijkomende software installeert.
Zelfs software die oorspronkelijk
schoon was, levert hierdoor
een verstekeling mee. Andere
websites verbergen de link om
echte software te downloaden
tussen talloze downloadknoppen
voor dubieuze en/of nutteloze
programma's, zodat gebruikers
snel het verkeerde programma op
hun pc installeren. Wie op zoek is
naar een bepaalde softwaretitel

en lukraak op een van de bovenste
zoekresultaten in Google klikt, kan
zijn browser binnen de kortste
tijd onbruikbaar maken door
de installatie van een browser
hijacker met toolbars, onbekende
zoekmachines en advertenties.
Dat gebeurt ook bij het achteloos
installeren van freeware – zelfs
als deze van betrouwbare
downloadsites of van de fabrikant
werd gedownload.1, 2

Aanbieders van ongewenste software stellen hun dubieuze activiteiten voor als een legitiem
bedrijfsmodel en lokken aanbieders van freeware met extra inkomsten.
(Bron: Computer-Service-Remscheid.de)

https://blog.gdata.de/artikel/potentiell-unerwuenschte-programme-viel-mehr-als-nur-nervig
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Huckepack-Software-_Weg-mit-dem-Muell-7938592.html
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MET DEZE TRUCS SLUIPEN PUP’S STIEKEM IN
UW INSTALLATIE

¡¡Webpagina's worden zo vormgegeven dat de
links om echte software te downloaden bijna
onzichtbaar worden tussen de ontelbare opvallende
downloadknoppen voor PUP's. De gebruiker klikt
per ongeluk op een van de knoppen en denkt het
gewenste programma te installeren maar krijgt in
plaats daarvan ongewenste software.
¡¡Websites tonen agressieve reclame die de gebruiker
waarschuwt voor een virusinfectie, registerfout of
'320 geïdentificeerde pc-problemen'. Als de gebruiker
de waarschuwing serieus neemt, installeert hij een
nutteloos programma dat pas in de betaalde versie
belooft deze zogenaamde problemen op te lossen.
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¡¡Het bundelen met echte freeware, zoals beschreven
in de inleiding, wordt het meest gebruikt.
Verschillende methodes moeten ervoor zorgen dat
de gebruiker de ongewenste programma's over het
hoofd ziet bij de installatie of de indruk krijgt dat de
installatie ervan onvermijdelijk is.

Het arsenaal aan trucs om de gebruiker te misleiden
bij de installatie van freeware en hem Potentially
Unwanted Programs te laten installeren, is enorm
uitgebreid: 3
¡¡Potentially Unwanted Programs worden geïnstalleerd
wanneer de gebruiker niet oplet en de ingeschakelde
installatieoptie niet uitschakelt.

¡¡ De optie om Potentially Unwanted Programs uit te
schakelen, wordt grijs weergegeven, waardoor het
lijkt alsof deze niet kunnen worden geselecteerd. In
werkelijkheid is dat echter wel mogelijk. Dit moet de
gebruiker laten denken dat hij geen keuze heeft en het
programma samen met de freeware moet installeren.

¡¡Potentially Unwanted Programs zijn enkel
zichtbaar in de 'door de gebruiker gedefinieerde' of
'geavanceerde' installatieopties. Als de gebruiker de
'snelle' of 'aanbevolen' installatie kiest, ziet hij geen
verwijzing naar de ongewenste verstekeling.
¡¡De installatie van Potentially Unwanted
Programs wordt verhuld als aanvaarding van de
licentievoorwaarden van de eigenlijke freeware. De
enige aanwijzing is de afwijkende programmanaam
in de kleine lettertjes. Om te installatie te weigeren,
moet de gebruiker de licentievoorwaarden afwijzen.
Voor de gebruiker lijkt het echter alsof hij zo het
volledig installatieproces afbreekt.

De optie om de licentievoorwaarden of installatie te weigeren, wordt
grijs weergegeven en lijkt uitgeschakeld te zijn, hoewel deze toch
kan worden gebruikt. (Bron: pcworld.com)

¡¡ De formulering van de installatieopties is opzettelijk
misleidend door het gebruik van een dubbele
ontkenning. Alleen een aandachtige lezer zal merken dat
het vermeend uitschakelen van Potentially Unwanted
Programs eigenlijk de installatie start.
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Uiteraard installeert niemand vrijwillig een programma
op zijn computer dat slechts weinig of helemaal
geen voordelen biedt en agressieve reclame of valse
waarschuwingen weergeeft. De aanbieders gebruiken
verschillende methodes om gebruikers aan te zetten
om de software te installeren:

De installatie van de ongewenste extra software wordt verhuld als
aanvaarding van de licentievoorwaarden van de freeware.
(Bron: pcworld.com)
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http://www.pcworld.com/article/2429418/how-to-spot-and-avoid-installing-potentially-unwanted-programs.html
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In tegenstelling tot echte malware hebben PUP's geen
directe schadelijke effecten en beschikken ze niet
over een mechanisme om zich verder te verspreiden.
Ze stelen geen accountgegevens, manipuleren geen
websites van banken en infecteren geen bestanden.
Bovendien worden ze door de gebruiker zelf
geïnstalleerd, al dan niet bewust. Daarom beschouwen
de meeste beveiligingsoplossingen PUP's niet als
malware, ondanks het feit dat ze bijzonder vervelend
zijn. Dat heeft vooral juridische redenen. Als een
programma geen directe schade aanricht, zou een
waarschuwing van een beveiligingsprogramma de
zakelijke belangen van de aanbieder schaden.
De gebruiker kan echter wel indirect schade
ondervinden van ongewenste programma's. De
volgende gevolgen zijn bijvoorbeeld mogelijk:
¡¡Door zoekopdrachten naar valse zoekmachines
om te leiden, stijgt het risico dat de gebruiker op
frauduleuze of met malware gemanipuleerde
websites terechtkomt.
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¡¡Door per ongeluk op valse of agressieve reclame
te klikken, worden bijkomende ongewenste
programma's of malware geïnstalleerd.

¡¡Het tegen betaling oplossen van zogenaamde
computerproblemen of virusinfecties veroorzaakt
financiële schade, ook als de gebruiker het bedrag
vrijwillig betaalt.
¡¡Het blokkeren of uitschakelen van
beveiligingsfuncties in de browser kan
veiligheidslekken voor echte malware openen.
¡¡Functies voor het downloaden van bijkomende
programmaonderdelen openen mogelijke
veiligheidslekken waardoor malware of hackers
toegang krijgen tot de computer.
PUP's zijn dus meer dan gewoon een vervelend
randverschijnsel: ze kunnen de computer echt in
gevaar brengen.

G DATA BROWSER CLEANER EN FAKEAVCLEANER
KUNNEN PUP’S HELPEN VERWIJDEREN
PUP's worden heel snel onbewust
op de computer geïnstalleerd, maar
het is bijzonder moeilijk om ze te
verwijderen. Heel wat aanbieders
gebruiken zelfs criminele
programmeertechnieken om hun
producten diep in het systeem
te verbergen.4 De ongewenste
programma's verwijderen via het
configuratiescherm van Windows
is doorgaans moeilijk en bijna
onmogelijk voor onervaren
gebruikers. Zo moet de beruchte
browserhijacker Snap.do voor elke
browser apart worden verwijderd.
Andere PUP's worden in meerdere
delen geïnstalleerd, die volledig
verwijderd moeten zijn voordat het
systeem opnieuw wordt opgestart,
omdat ze zich anders opnieuw
installeren.

Zelfs ervaren gebruikers kunnen
deze taak veel eenvoudiger maken
met G DATA BROWSER CLEANER
en G DATA FakeAVCleaner 'System
Tool'.
G DATA BROWSER CLEANER werkt
met Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox en Google Chrome,
en maakt een bijzonder eenvoudig
beheer van alle geïnstalleerde
browseruitbreidingen mogelijk.
Met een enkele muisklik kunnen
alle plug-ins in de lijst worden
uitgeschakeld of verwijderd
om de browser te ontdoen van
ongewenste uitbreidingen. De
tool geeft optioneel alle als veilig
beschouwde plug-ins weer, zodat
u de onveilige of ongewenste
uitbreidingen snel en eenvoudig
kunt onderscheiden.

G DATA BROWSER CLEANER
maakt deel uit van de uitgebreide
beveiligingsoplossing G DATA
TOTAL PROTECTION en is altijd
beschikbaar voor gebruikers
hiervan. Alle andere gebruikers
kunnen de tool gratis downloaden.
G DATA FakeAVCleaner 'System Tool'
verwijdert valse antivirussoftware
die een virusinfectie voorwenden,
de gebruiker bang maken en
het vermeende probleem tegen
betaling oplossen. Tot deze
softwarecategorie behoren ook
PUP's als Reimage Repair, dat
in plaats van een virusinfectie
computerproblemen veinst. G DATA
FakeAVCleaner 'System Tool' kan
door alle gebruikers gratis worden
gedownload op https://www.gdata.
nl/downloads/tools.

Een muisklik is voldoende om ongewenste browseruitbreidingen uit Firefox, Internet Explorer
of Chrome te verwijderen.
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https://blog.malwarebytes.org/fraud-scam/2014/12/potentially-unwanted-program-borrows-tricks-from-malware-authors/
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