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 مواجه و آلوده شديم چه بايد كرد؟  حمله باج افزار درصورتي كه با  

 

، رانه يشگياقدامات پ  تيصورت عدم موفق  درقطعا اولين راه، پيشگيري و پيش بيني تمهيدات الزم در مقابل باج افزارهاست اما  

  :را انجام دهند  ري باج افزار اقدامات ز ييبالفاصله پس از شناسا ديسازمان ها باو ايجاد درگير شدن با باج افزار، 

 د يجدا كناز شبكه را  ريتحت تأث  وسيستم هاي مورد حمله  . ١

را اسكن م   بيقر  يت. اكثرردي قرار گ  ياصل  تيدر اولو  دي باسيستم هاي آلوده    ي جداساز افزارها شبكه هدف  اتفاق باج    ي به 

به اشتراك گذاشته شده در    شده  رهي ذخ  يكنند، پرونده ها را رمزگذار و  از شيوه هاي  كنند    يم  يكنند و سع   يم  يشبكه 

بخصوص سرورهابه    مختلف كاري  ايستگاههاي  يابند  ساير  برادست  آلودگ  ي.  جلوگ  يمهار  افزار    يري و  باج  انتشار    د يبا  ،از 

  .ديآلوده را در اسرع وقت از شبكه خارج كن يها ستميسچه سريعترهر

 امن  يريگ باني. پشت٢

كه آنها از باج افزار   ديداشته باش  اديدارند، مهم است كه به  گذر از اين مشكلدر  ينقش اساس بانيپشت يكه نسخه ها يحال در

به طور خاص    با فشار مضاعف و ،  اطالعات  يابيبازقرباني براي    يكردن تالش ها  يخنث  . باج افزارها به منظورستنديمصون ن

 حذف آنها دارد.   اي، لغو يدر رمزگذار يشركت را هدف قرار داده و سع  يري گ بانيپشتسرويس هاي 

  ي ها  ستميبه س  يقفل كردن دسترس   اياز شبكه    بانيبا قطع اتصال حافظه پشت  ديباج افزار ، سازمان ها با  مواجهه با   صورت  در

 كنند. من ي خود را ا يريگ بانيپشتسيستم ، آلودگي، تا زمان رفع  بانيپشت

  توضيح خواهيم داد. ضد باج افزار  براي مقابله با  باني پشت ينسخه ها يو نگهدار جاديدر مورد نحوه ادر مستند بعدي 

 د يكن  رفعاليغ معمول را  maintenanceسرويس هاي   -٣

با  سازمان نگهدار  ريتعم  سرويس هاي  بالفاصله    ديها  مانند حذف    يو  يا حذف    temporary fileخودكار  به  های  logها  ورود 

تداخل كنند كه ممكن است   ييتوانند با پرونده ها  يكارها م  ني ا  رايكنند ، ز  رفعاليغ   دهيد  بي آس  يها  ستميرا در س  ستميس

 باشد.  ديمفم تيم هاي امداد و بررسي جرمحققان و  يبرا

مثال،    به  است  عنوان  هاممكن  الگ  و  گزارشات  ها  يحاو   اين  آلودگ  يارزشمند  يسرنخ  به  ابتال  نقطه  مورد  باشد،    يدر 

) را  يرمزگذار  يدهاياطالعات مهم (مانند كل  و ابتدايي،  نشده  يز يبرنامه ر  ياز انواع باج افزارها  يبرخ  همچنين ممكن است

  كنند. رهي موقت ذخفايل هاي در 

 آلوده   يها ستمياز س يريگ بانيپشت -٤

  ن ي انجام ا  يبرا  ياصل  لي. دو دليدكن  هيته  Image  اي  بانيآلوده پشت  يها  ستميآلوده، از س  يها  ستميس  يجداساز  بالفاصله پس از

 : كار وجود دارد
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 اطالعات   نابوديازجلوگيري 

  ي برسانند. به عنوان مثال ، رمزگشا  بيتوانند به داده ها آس  ي هستند كه م  ياشكاالت  ها دارايباج افزار  ياز رمزگشاها  ي رخب

  ت يبا  كي ، و به طور موثر  پس از اقدام به رمزگشايي فايل ها آنها را كوتاه ميكرد  Ryukمعروف به  شايع  خانواده باج افزار  كي

  ي مشكالت عمده ا   فايلها  ياز قالب ها  يبرخ  يامر برا  نيكرد. اگرچه ا  يقطع م  ييرمزگشا  نديفرآ  ياز هر پرونده را در ط

هانكرد،    جاديا فايل  ازانواع  برخي  ها   اما  قالب  مجاز   سكيد  يها   ل يفا  يمانند  همچن  VHD / VHDXمانند    يسخت    ن ي و 

خطر   و به اين ترتيب كنند يم  رهيذخ تيبا  نياطالعات مهم را در آخر - MySQLو  Oracleداده  گاهيپا ياز پرونده ها ياريبس

 .بسيار باالست يياب شدن پس از رمزگشاخر

،    يها  ستمياز س  بانينسخه پشت  داشتن   شيپ  يمشكل  ييرمزگشا  نديكند. اگر در فرآ  يم  نيداده ها را تضم  يكپارچگيآلوده 

 را تكرار كنند،  ييكنند رمزگشا يخود را بازگردانند و سع  يها  ستميتوانند س يم انيآمد، قربان

 باشد   ريامكان پذ  ندهيدر آ  گانيرا  ييرمزگشاممكن است  

  بان ياز آنها پشت دي، با  ستيآنها ن  يفور يابي به باز  ياز يو ن  ستندين  يات يسازمان ح  ي تهايفعال  ي شده برا  يرمزگذار يداده ها اگر

 وجود دارد.  ندهيدر آ يياحتمال رمزگشا راي شود ز رهي ذخ منيو به صورت ا ه يته

انتشار كل  داليل مختلفمشاهده شده است كه    يموارد  دهد داده    ياجازه م  اني شده و به قربان  ييرمزگشا  يدهايمنجر به 

ا  ي ابيباز  گانيخود را به صورت را  يها تعداد   ن يكنند. عالوه بر  افزار    ي از گروه ها  ي،  و    Shade   ،TeslaCryptاز جمله    -باج 

CrySis  را منتشر كردند.   ييرمزگشا  يدهايخود ، كل اتيعمل پايانپس از  - رهيو غ  

 دي كن نه يبدافزار را قرنط -٥

توسط متخصص   نكه يكنند، مگر ا  شيرايدوباره و   اي،  اصالح  كامل  حذفحذف موقت،  آلوده را    فايل هاي  ديهرگز نبا  انيقربان

 يشود، كه به محققان اجازه دهد تا آلودگ  نه يقرنط  ديداده شود. در عوض، بدافزار با  يباج افزار به شما دستور خاص   يابي باز

، تخريببردن كل    نيكنند. از ب  ييها است شناسافايلرا كه رمزگذار    يباج افزار ميزان تخريب    قاًي دقكنند و    ليو تحل  ه يرا تجز

 كند. يدشوار م  اريبس  مورد استعاده قرارگرفته كه در حمله  نمونه باج افزار خاص افتني  را براي ياب يباز يها  ميتكار 

با   اگر اجرا است،  از قرنط  ديبدافزار همچنان در حال  و مموري بررسي  نه يقبل  كامل  سيستم  تا ركورد  فرا  يشود    ي ندهاياز 

پرونده ها استفاده    يرمزگذار  يباشد كه برا   يديكل  سرنخ هاي   يممكن است حاو   يشود. ممور  جاد يمخرب در حال اجرا ا

 . استفاده شود  باجبدون پرداخت  فايل ها  يياز رمزگشا  تفادهاستخراج و اس  يبرا و بتواندشده است، 

 د يكن ييرا شناسا(نقطه شروع حمله)  صفر  سيستم. ٦
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اقدامات انجام شده در هنگام حضور در شبكه   ري، ساستميمهاجمان به س  يدسترس  يدرك چگونگ  يبرا   منبع آلودگي،  ييشناسا

تواند به    ي م  نياست، بلكه همچن  ديمف  يرفع حادثه فعل  ي نه تنها برا  آلودگي   منبع  صيمهم است. تشخ  ار يبس  يآلودگ   زانيو م

 را كاهش دهد.  ندهيدر آتكرار ها را برطرف كنند و خطر  ير يپذ بيتا آس كندسازمان كمك 

ماه ها قبل از    يحت ايهفته ها   دياز موارد، عوامل تهد  يار يدر بس  رايباشد ز   زي تواند چالش برانگ  يم  شيوع  ينقطه اصل ييشناسا

هستند ،  تشخيص و ردگيري     يكه فاقد منابع و تخصص الزم برا  ييبوده اند. شركتها  مستقر  ستميس  يباج افزار رو فعاليت  

 كنند.در اين زمينه استفاده  يحرفه ا هايخدمات شركت  از ديبا

 ديكن ييباج افزار را شناسا و توان وعن. ٧

پيام براساس  نمونه  خواهي  باج  بايد  هاي،  و    يرمزگذار   فايل  مهاجم  تماس  اطالعات  و  تحليل  شده  و  تجزيه  با  ها  ...  داده 

 .گذاشته است ريتأث قرباني فايل هاي يمشخص شود كدام باج افزار بر رو 

 !؟  باج در مورد پرداختتصميم گيري  -٨

  ي ها  فايل يابي باز  يدر دسترس نباشد، ممكن است سازمان برا گانيرا ييو ابزار رمزگشا  ننديبب   بيآس  بانيپشت ينسخه ها  اگر

 .درا پرداخت كن  باجخود وسوسه شود 

پرداخت    يحال  در هز  يم  باجكه  از  تر  ارزان  است  ممكن  و  كند  كمك  اختالل  كاهش  به  اما    يخراب  يكل  نه يتواند  اين  باشد، 

 برسيد. به آن  يكه به راحت ستينتصميمي 

  در نظر گرفته شود:  د يبا  ريز  عوامل

   نو زيادي وجود  احتمال رااما رمزگش   دريافت كنندباج افزار پول را    سندگانيدارد كه  ارائه ندهند. صرف نظر از    ا 

كس  نكه يا ا  يچه  قربان  ن يپشت  است،  ه  ديبا  انيحمله  و  كنند  اعتماد  اين  يبرا   ينيتضم  چيبه مجرمان  معامله   انجام 

 .نيست

 كار نكند. يارائه شده توسط مهاجم ممكن است به درست يرمزگشا 

 مورد استفاده    سمي جمله قاچاق انسان و ترور، از  ييجنا  يجد   ي تهايبودجه فعال  نيتأم  يممكن است برا   باج  پرداخت

 . ردي قرار گ

   اثبات م  يتجار   وفقيتم  باجپرداخت جهت دريافت باج را    يحمالت بعدبه احتمال بسيار زياد  كند و    يباج افزار را 

  بيشتر در پي خواهد داشت 

 به حمله باج افزار پاسخ داد توان  ينم  چگونه 

و منجر به پرداخت    ندازديشود، داده ها را به خطر ب  يابي باز  يتواند مانع تالش ها   ي حادثه باج افزار م  ك ينادرست    تيريدم

  : حتما رعايت شودايد موارد زير بحمله باج افزار،   يشود. در پ انيباج توسط قربان

 د ينكن يراه اندازرا دوباره  و آلوده  ريتحت تأث يهاسيستم . ١
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با  سازمان انداز  ديها  ،    ريكه تحت تأث  ييهاسيستم    (Restart)مجدد    ياز راه  اند  كنند.   يخوددارجدا  باج افزار قرار گرفته 

ميزان اثر گذاري    ي قربان  سيستم توسط  مجدد   يراه انداز  يتالش برا تخريب سيستم عامل در زمان  با  ها  از باج افزار  ي اريبس

انداز   ستميتا سخود را افزايش مي دهند     ي ممكن است به طور تصادف   Restartو در هر مرتبه  نشود ،    يهرگز دوباره راه 

دستگاه    كيبود ، هر بار كه    بسيار شايع  ٢٠١٦كه در سال    Jigsawحذف كنند. باج افزار  يا    يرمزگذاربيشتري را    يپرونده ها

 . ردك  يه را حذف مشد يپرونده رمزگذار  ١٠٠٠ يشد، به طور تصادف مي  يآلوده دوباره راه انداز

انداز  نجات دهندگان و تيم تشخيص  ي تواند مانع تالش ها  يم  ني همچن  ستم يمجدد س  ي انداز  راه مجدد حافظه   يشود. راه 

محققان    يتواند برا  يباشد كه م  ييسرنخ ها  يممكن است حاو حافظه  كند، همانطور كه قبالً اشاره شد،    يدستگاه را پاك م

، كه تمام داده ها را در حافظه   ميقرار ده  hibernationدر حالت    ديرا با  ري تحت تأث  يها   ستميباشد. در عوض، س  ديمف

 استفاده شود.  ندهيآ ليو تحل ه يتجز  يتواند برا ي، و سپس مسدينو يسخت دستگاه م سكيد  يمرجع بر رو  ليفا   كيدر 

 د ي متصل نكنآلوده  ي ها ستميرا به س يخارج يساز  رهيذخ ي. دستگاه ها٢

افزار عمداً دستگاه ها  ياز خانواده ها  ي اريبس دهند. به    يرا هدف قرار م  ي ري گ  بانيپشت  يها  ستميو س  يساز   رهيذخ  يباج 

آلودگي  كامل در رفع    نانيكه سازمان اطم  يتا زمان  بانيپشت  يها  ستميو س  يخارج  يساز   رهيذخ  ي، دستگاه ها  بيترت  نيهم

 آلوده متصل شوند. يها ستميبه شبكه به س يدسترس   قياز طر اي فيزيكياز نظر    دينداشته باشند، نبا

را    ي ابيباز  نديفرآ  سازمانوجود داشته است كه    ي ادي كه باج افزار در حال اجرا است. متأسفانه، موارد ز  ست يروشن ن  شه يهم

  ي ها   ستم يباج افزارها س  جه يارد و در نتآنها وجود د  ستميمتوجه شوند كه باج افزار همچنان در س  نكه يكند بدون ا  يشروع م

 كند.  يم يآنها را رمزگذار  يساز رهي ذخ يو دستگاه ها بانيپشت

 دينكن را پرداخت باج. فوراً ٣

خراب  گرچه  ب  ياحتمال  از  اعتبار  ني و  م،  رفتن  نبا  يبالقوه  سازمانها  اما  باشد،  آور  دلهره  كنند.   باجفوراً    دي تواند  پرداخت  را 

 كرد.  يآنها را به طور كامل بررس ديبا باجوجود دارد و قبل از اقدام به پرداخت   يگريد يها نه يگز شه يهم

 د ينكنارتباط برقرار  آلودهشبكه  قياز طر -٤

  ن ي دارند و بنابرا يدسترس  دهي د  بيكه مهاجمان هنوز به شبكه آس  اين احتمال را در نظر بگيرند  دي با  اني، قربانياب يباز  ني ح  در

بتوانند هرگونه ارتباط از طر  يممكن است    ي كانال ها   ديبا  كنند. سازمان  ي ريشود رهگ  يم  افت ي شبكه ارسال و در  قي را كه 

از    مني ا  يارتباط تا زمان كامل شدنبا شبكه در معرض  كاربران    طارتبا برقراري  و    دكن  جاديا  شبكه آلودهو خارج    ، خطر را 

 منع كند. آلودگي  شبكه از وجود ياصالح و پاكساز

 د يحذف نكن ها را فايل  -٥
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كرده باشد. نه   ه يباج افزار به شما توص  يابيمتخصص باز  كي  نكه يشده پاك شوند مگر ا  يرمزگذار  يستمهاياز س  دينبا  لهايفا

  ي رمزگذار   يدهايكل  زيباج افزار ن  ياز خانواده ها  يتند، بلكه برخهس  ديمف  عيب يابي  يشده برا  يرمزگذار   يتنها پرونده ها

 كند. يها ، رمزگشا كار نم فايلدر صورت پاك شدن   -كنند  يم رهيشده ذخ يرمزگذار   يها فايلرا در 

نبا  يها   ادداشتي ،  بيترت  نيهم  به  هرگز  برخ  ديباج  شود.  ها   يحذف  خانواده  مانند    ياز  افزار  و   DoppelPaymerباج 

BitPaymer  ا  يبرا ا  ادداشتي  كي كنند    ي م  يكه رمزگذار  ي هر پرونده    شده   يرمزگذار   ديكل  يكنند كه حاو   يم  جاد يباج 

 شود. يي تواند رمزگشا يباج حذف شود ، پرونده مربوطه نم  ادداشتي است. اگر  ييرمزگشا يالزم برا 

 دياعتماد نكن باج افزار  سندگاني. به نو٦

ا   ياتخاذ نما  يتالش روزافزون برا  رغميعل باج افزار مجرماني هستند كه موظف به رعايت هيچ توافق    سندگاني، نويحرفه 

باج افزار از جمله اطالعات مندرج    يرا كه گروه ها   ياطالعات  چيه  د ياخالقي نيستند. سازمان ها نبا  شرطنامه و يا رعايت هيچ  

كه پرداخت باج منجر به  شته باشنداعتماد ندا  نيدهند، باور كنند و همچن  ارائه خواهي درخواست مي كنند به آنها    باج متن  در  

 شود. يشده م ياطالعات رمزگذار  يابي باز

سرو   شه يهم  ديبا  تخريب  ييشناسا  يبرا معتبر  معتبر  يها  سياز  آنالين  ابزارهاي  و  ها  ويروس  آنتي  شود.   مانند  استفاده 

ارائه   ييرمزگشا   يرا پس از پرداخت ارائه ندهند و ابزارها   اتوجه داشته باشند كه مهاجمان ممكن است رمزگش   ديبا  انيقربان

 سانند. بر بي شده آس يرمزگذار  يبه طور بالقوه به داده ها ايبوده و  وبياست مع  مكنشده توسط مهاجم م

 م يچگونه خطر ابتال به باج افزار را كاهش ده  

و گستردگي    هر اندازه  درباج افزار كمك كند. مشاغل    ك يتواند به كاهش خطر وقوع    يم  تي امن  نه يفعال در زم كرديرو   تخاذ ا

 كنند: و كنترل   شيبطور منظم آزما، اجرادقيق را   ريز رانه ي شگياقدامات پ ديبا كه هستند

 ي از حمالت ب  ير يتواند به جلوگ  يم  استانداردهاي امنيتي   تي: رعا استفاده از استانداردها و گواهينامه هاي امنيتي  

 به شبكه كمك كند. رمجازيغ  يو كاهش خطر دسترسنشت اطالعات ، كاهش اثرات همه جانبه و ناگهاني

   تهيه نسخه پشتيبان(Backup)    مطمئن و قابل بازيابي كه با شرايط استاندارد تهيه و نگهداري مي شود. در نقطهاي

 امن و جدا از شبكه سازمان 

   كه در آن   يتيمفهوم امن  كي ،  دسترسي پايبند باشند  به اصل حداقل  د ي: همه سازمانها باكمترين حق دسترسياصل

 .شود يخود داده م فيانجام وظا يبرا الزم  دسترسيفقط حداقل  ندهايبه كاربران، برنامه ها و فرآ

  شود،    يشده توسط كاربر پخش مانجام  اقدامات    قيآموزش كارمندان: از آنجا كه باج افزار به طور مكرر از طر

  ر ي مخرب و سا  لي مي ا  يها  وستي، پنگيشيفمعرفي  بر    ديمنظم را با تأك  يبر يسا  تيآموزش امن  ديشركت ها با

 ارائه دهند.  ياجتماع  يمهندس يروش ها

 يچند عامل  تياحراز هو  )MFA نقطه از شبكه و نرم افزارها در هر    دي ، بارمجازيغ   ي كاهش خطر دسترس  ي): برا  

 شود.  ياجبار  MFAباشد،  ريكه امكان پذ
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 بازبيني مكرر  Active Directoryمرتباً    دي : سازمانها باActive Directory (AD)   يپشت  يو بستن درها  افتني  يرا برا  

 ها اهداف بسيارمطلوبي براي نفوذگران و هكرها هستند. AD  .بررسي و به روز رساني نمايندموجود 

   به روزرساني و وصله منظم كليه سيستم عامل ها و نرم افزارهاي كاربردي فعال در شبكه با رعايت استانداردها و

 شرايط الزم 

 است. ياتي مهار حوادث و به حداقل رساندن اختالل گسترده ح يموثر شبكه برا كيشبكه: تفك كيتفك 

 از راه دور: از آنجا كه    مني ا  يدسترسRDP  يبرا   ياقدامات  دي محبوب است، سازمان ها با  اريحمله بسدرگاه      كي  

از راه دور    يكنند) دسترس  رفعاليآن را غ   ازيدر صورت عدم ن  اي از راه دور انجام دهند (  يدسترس  يساز  منيا

با كار    يكه برا  يباشد و فقط به كاربران   ترسدر دس  MFAمجهز به    VPN  ايخاص    يشبكه ها  قي از طر  ديفقط 

 شود. دارند محدود ازيخود به آن ن

   ازBYOD  (استفاده كاركنان از سيستم هاي شخصي براي انجام امور سازماني)  پروتكل    قي دق  ي: اجرا دياجتناب كن

ها  يتيامن  يها دستگاه  بس  يشخص  يدر  برانگ  اريكارمندان  ا  زي چالش  حالت  در  با  ده ياست.  ها  شركت    د يآل، 

افزارها سخت  و  ها  وسا  ه يته  ياختصاص  يدستگاه  از  استفاده  از  را  كارمندان  و    ي كارها   يبرا   يشخص   لي كنند 

 كنند.منع مربوط به كار 

 PowerShell: PowerShell  ي حركت جانب  يباج افزار برا   ي شده توسط باندها  استفاده   ي ابزارها  ن يتر  جي از را  يكي  

ن  كيدرون   صورت  در  است.  هدف  با  PowerShellبه    ازيشبكه  طر   دي،  پاسخ   صيتشخ  يها  ستميس  قياز  و 

Endpoint  يپتها ياز تك تك اسكر  ديبا  رپرستانكامالً كنترل شود. س  PowerShell  ي آنها اجرا م   ييكه در نقاط انتها  

 شود آگاه باشند. 

با   يي پاسخگو  يروشها اطم  شيبطور منظم آزما  ديبه حوادث  تا  با فرا  نانيشود  كاركنان  آشنا    ي تيامن  يندها يحاصل شود كه 

و دق بروز    متوجه هستند  قاًيهستند  دارند.چه    آلودگيكه در صورت  بر عهده  اي  نيهمچن  وظايفي  به    بررسي هاي دوره 

نقا  يكمك م و سازمان ها  شركت ها     كي   يزمان برا  نيكنند. بدتر  حو اصال  ييپاسخ را شناسا  رهيموجود در زنج   صي كند تا 

 است.   يو كار در مورد حمله باج افزار در هنگام حمله باج افزار واقع  شيآزما يشركت برا

  جه ينت 

 ي قابل توجه   زانيكمك كند تا خطر ابتال را به مو سازمان ها  تواند به شركت ها    ياز باج افزار م  يريشگيفعال در پ  كرديرو   كي

با ، جلوگ  ي اقدامات موثر برا  ديكاهش دهند. در صورت بروز حادثه، سازمان ها  اتالف داده ها و شروع    ير يمهار حادثه  از 

 را داشته باشند.  يابيباز نديفرآ  منيا

 

حمله باج افزار را كاهش دهند. توجه    ري در هر اندازه كمك كند تا تأث  ان ها و شركتهازمساتواند به    يم  ذكر شده  اهكارهاير

با اديداشته باش احال  ني،  باراهكاره  ني،  امن  ريو غ   يكل  يها   ه يتوص  به عنوان   ديا  الزامات    ي م  يتيجامع در نظر گرفته شود. 

م به  توجه  زانيتواند  ب  يقابل  س  اشدمتفاوت  صنعت  شه يهم  ديبا  يتيامن  يها  ستميو  با  قانونمتناسب  الزامات  ن  ي،    ي ازها يو 

  شوند. ميمنحصر به فرد شركت تنظ يتيامن


