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کابوس از دست دادن فایلها؛ چگونه به دام باجافزارها نیفتیم؟
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• حمله باجافزاری به بیمارستانی در آمریکا و خاموش شدن سیستمهای بیمارستان
• حمله باج افزاری به کارخانههای رنو و نیسان
• حمله باج افزاری به بانکهای هند
نمونههـای متعـددی از تیترهـای خبـری فـوق وجـود دارد و همه
نشـان از خسـارات مادی و اعتباری شـرکتها و نهادهای بـزرگ در اثر
حمله سـایبری موسـوم به باج افزار ( )Ransomwareدارد .این نوع
حمله در کمین بسـیاری از افراد ،شـرکتها ،سـازمانها و حتی دولتها
اسـت و در صورت عدم اتخاذ راهکارهای پیشـگیرانه ،میتواند خسارات
جبرانناپذیری ایجاد کند .در این مطلب آموزشـی ،سـعی شـده است در
خصـوص این حملـه و راهکارهای پیشـگیری از آن توضیحات مفیدی
ارائه شود.

باجافزار :بدافزار یا ویروسی خطرناک ،که اسناد و فایلهای شما را مورد هدف قرار میدهد.
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باجافزار نوع خاصی از بد افزار است که به طور فعال در حال گسترش
در اینترنت است و قربانی (سیستم مورد حمله) را تهدید به از بین بردن
مدارک و فایلهایش میکند .بد افزار یک نرمافزار کامپیوتری است
که برای انجام کارهای مخرب مورد استفاده قرار میگیرد .باجافزارها
سودآوری زیادی برای تبهکاران دارند .از این رو ،استفاده از آنها توسط
تبهکاران در حال افزایش است .در صورتی که کامپیوترتان به باجافزار
آلوده شود ،فایلهای آن توسط هکر ،رمزگذاری میشود و شما امکان
بازکردن و دستیابی به فایلهای خودتان را نخواهید داشت .پس از
این نوع حمله ،هکر به شما اطالع میدهد که تنها راهی که میتوانید
مجددا به فایلهای خود دست یابید ،پرداخت پول (باج) به وی است.
به همین دلیل به این گونه حمالت ،باجافزار گفته میشود .اغلب این

باج باید به شکل پول دیجیتال همچون بیتکوین (به دلیل غیر قابل
ردیابی بودن) پرداخت گردد .به عنوان نمونه ،میتوان به باجافزارهای
معروف  CryptoLocker، Lockyو  CryptoWallاشاره
کرد .در شکل زیر تعدادی فایل بر روی یک کامپیوتر نشان داده شده
است که توسط حمله باجافزاری آلوده شدهاند .همانطور که مشاهده
میکنید ،نام فایلها و حتی پسوند آنها نیز تغییر کرده است.
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می توان ادعا نمود که اگر باج افزاری فایلهای شما را رمزنگاری کرد،
تقریبا آنها را از دست داده اید؛
به عبارتی ،به گزینه پرداخت باج و پس از آن دستیابی به فایل هایتان ،خیلی فکر نکنید!
مگر اینکه ...
ادامـه را بخوانید

برخی از باج افزارها همچون  Winlocker، Satanaو وارد سیستم شود .در شکل زیر نمونهای از سیستم آلوده شده به این
 Petyaفایل های موجود بر روی کامپیوتر را رمز نمیکنند بلکه به نوع باجافزار را مشاهده نمائید.
گونهای دسترسی به سیستم عامل آن را قفل نموده و کاربر نمیتواند
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راﯾﺞ ﺗﺮ�ﻦ روش ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎج اﻓﺰار
ایمیل مخرب:

رایجترین شیوه انتشار باجافزار ،فرستادن ایمیل های مخرب به قربانیان است ،به گونهای که تبهکار سایبری از شما میخواهد فایل پیوست ایمیل
ارسالی را باز کنید یا بر روی لینکی که برایتان ارسال کرده است ،کلیک نمائید.

ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ:

ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮى ﺑﺮاى اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎج اﻓﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺮب ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎج اﻓﺰار ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ورود از طریق نرمافزار منسوخ:

آیا باید باج را بپردازید؟
سوال سختی است .مشکل این است که هر چه موارد پرداخت باج به
این تبهکاران بیشتر شود ،با انگیزه بیشتری به حمالت خود ادامه خواهند
داد .از طرف دیگر ،ممکن است راه دیگری برای دسترسی به فایلهای
خود نداشته باشید .در هر حال ،آگاه باشید هیچ تضمینی وجود ندارد که با

پرداخت باج ،بتوانید فایلهای خود را به دست آورید .مخاطب شما یک

تبهکار خواهد بود ،ممکن است فایلهایتان را رمزگشایی نکنند و حتی
ممکن است روش رمزگشائی را در ازای پرداخت پول در اختیار شما قرار
دهند اما در طول فرایند رمزگشائی ،کامپیوترتان به بدافزارهای دیگری
آلوده شود.
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استفاده از نرمافزارهای قدیمی و به روزرسانی نشده نیز میتواند راهی برای ورود باجافزار به سیستم شما باشد .نرمافزارهای قدیمی و بهروزرسانی نشده،
اغلب دارای آسیبپذیریهایی هستند که مهاجمین سایبری شیوه سوءاستفاده از آنها را میدانند و از آن برای آلوده کردن سیستم استفاده میکنند.
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مقابله با باج افزارها
مقابله با باجافزارها میتواند به دو دسـته پیشـگیرانه و واکنشـی تقسـیم شـود .اقدامات
پیشـگیرانه بـه منظور جلوگیری از آلوده شـدن سیسـتم بـه باجافزارها و ایجـاد مصونیت در
برابـر از دسـت رفتـن فایـل هـا و اقدامات واکنشـی به منظور بازیابـی فایلها پـس از آلوده
شـدن سیسـتم انجام میپذیرد.

اقدامات �پیشگیرانه
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ﻣﺮﺗﺒـﺎً از ﻓﺎﯾﻞ ﻫـﺎى ﺧـﻮد ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﯾﮑـﻰ از راه ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاى ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮى از ﺧﺴـﺎرات ﺣﻤﻼت
ﺑﺎج اﻓﺰارى ،ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻦ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫـﺎ و ﻧﮕﻬـﺪارى آن ﻫـﺎ در
ﺟﺎﯾـﻰ ﻏﯿـﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ روش ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ نقاط آسـیبپذیر شـناخته شـده کمتـری دارد و آلـوده کردنش برای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗـﺎن ﺑﻪ ﺑﺎج اﻓﺰار آﻟـﻮده ﮔﺮدد ،ﯾﮏ ﻧﺴـﺨﻪ آﻟـﻮده ﻧﺸـﺪه مجرمـان سـایبری سـختتر اسـت .بنابرایـن ،حتمـا سیسـتمعامل،
از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎى ﺧـﻮد را در اﺧﺘﯿـﺎر دارﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اپلیکیشـنها و دسـتگاههایتان قادر به نصب خودکار بهروزرسـانیها
ﺿـﺮورى اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﯿﺴـﺘﻤﻰ باشـند .بـه طور مثـال ،برای بهروزرسـانی سیسـتمعامل وینـدوز 10
ﮐـﻪ آﻟﻮده ﺑـﻪ ﺑﺎج اﻓـﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎى ﻏﯿـﺮ آﻟﻮده را ﺑـﺎز میتوانیـد بـه آدرس زیـر مراجعه کنید:
ﮐﺮد.
https://support.microsoft.com/enدر ﺑـﺎز ﮐـﺮدن ﺳـﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫـﺎى درﯾﺎﻓﺘـﻰupdate-10-windows/4027667/ca/help ،
ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿﺶ دﻗـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ :از ﮐﻠﯿـﮏ و ﯾﺎ داﻧﻠـﻮد و ﺑﺎز
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺴـﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ :ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺴـﻮﻧﺪ
ﮐﺮدن ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻤﯿـﻞ از اﻓﺮاد ﻧﺎﺷـﻨﺎس و ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐـﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ آن ﻫـﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺧـﻮددارى ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ از ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻣﺮور ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨـﺪوز ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺴـﻮﻧﺪ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﮐـﻪ ﺑﺮ روى آن ﮐﻠﯿـﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﯿـﺪ ،دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﻣﺸـﮑﻮك ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﺘـﻰ وﯾـﺮوس راﯾﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ روز ﻧﮕـﻪ
دارﯾـﺪ :ﻧﺮم اﻓـﺰار آﻧﺘﻰ وﯾـﺮوس ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧـﻮد را ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ
روز ﻧﮕـﻪ دارﯾـﺪ .ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﺴـﺨﻪ ﻫﺎى آﻧﺘﻰ وﯾﺮوس ﻫـﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
ﺿﺪ ﺑﺪاﻓـﺰار ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺸـﻒ و ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐﺮدن
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎى ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪودﺳـﺎزى
ﻫﻤـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎى ﻣﺨﺮب را ﻧـﺪارد.
ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑـﻪ روز
ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ :ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه ﺑﺮ روى ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ روزﺗﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،

اقدامات واکنشی
درصـورت آلـوده شـدن بـه باجافزار بایسـتی توجه شـود کـه در اغلـب مـوارد امکان رمزگشـایی فایلهـای رمز

شـده وجـود نـدارد .بـا ایـن اوصـاف ،توصیه میشـود در صـورت مواجهه بـا باجافـزار مـوارد ذیل رعایـت گردد:
در اغلـب مـوارد پرداختکننـدگان بـاج نیـز به دالیـل مختلف
سیسـتم آلـوده را از تمامـی شـبکهها قطـع کنیـد و کلیـه
دسـتگاههای ذخیرهسـازی متصـل بـه سیسـتم را جـدا نمائیـد .قـادر بـه رمزگشـایی فایلهـای خـود نبودهانـد .از ایـنرو توصیـه
در صـورت امـکان سیسـتم را خاموش نموده و از روشـن کردن میشـود از پرداخـت بـاج خـودداری گـردد.
در برخـی مـوارد ممکـن اسـت در اثـر ضعـف باجافـزار در امحا
مجدد آن خـودداری نمایید.
بـه هیـچ وجـه فایلهـای رمـز شـده حـذف نگـردد .چـرا کـه نمـودن نسـخه اصلـی فایلها ،امـکان بازیابـی بعضـی از فایلهای
ممکـن اسـت در آینده روشـی برای رمزگشـایی این فایلهـا (بدون حـذف شـده بـا اسـتفاده از ابزارهـای  File Recoveryمیسـر
باشد.
پرداخـت بـاج) فراهـم گردد.

کلیدی ترین اقدام محافظت در برابر باج افزارها:

ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﻰ از داده ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺧﻮد
را در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺰاى دﯾﮕﺮ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
توصیه های امنیتی ما را جدی بگیرید!
مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه
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در مـوارد محـدودی نیـز ممکن اسـت بـه دلیل ضعـف باجافزار
در صـورت اتصـال رسـانههای ذخیرهسـازی پشـتیبان
( )Backup Storageبـه سیسـتمهای آلـوده ،فوراً جدا شـوند .در پیادهسـازی عملیـات رمزنـگاری ،ابزارهایـی بـرای رمزگشـایی
فایلهـای رمـز شـده توسـط ایـن باجافـزار ارائـه گـردد.
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