مشاهده بدافزار جدید مخفی Nerbian RAT
در حمالت مداوم

یــک تروجــان دسترســی از راه دور جدیــد بــه نــام Nerbian

پیوس ـتهای  RARحــاوی اســناد  Wordهســتند کــه بــا کــد

 RATکشــف شــده اســت کــه شــامل مجموعــهای غنــی از

ماکــرو مخــرب آغشــته شــدهاند ،بنابرایــن اگــر در مایکروســافت

ویژگیهــا ،از جملــه توانایــی فــرار از شناســایی و تجزیــه و

آفیــس بــا محتــوای «فعــال» بــاز شــود ،یــک فایــل  batیــک

تحلیــل توســط محققــان اســت.

مرحلــه اجــرای  PowerShellرا بــرای دانلــود یــک بدافــزار 64

نــوع جدیــد بدافــزار در  Goنوشــته شــده اســت و آن را بــه

بیتــی انجــام میدهــد.

یــک تهدیــد  64بیتــی بیــن پلتفرمــی تبدیــل میکنــد و در

بدافــزار بــا نــام “ ”UpdateUAV.exeنیــز بــه زبــان Golang

حــال حاضــر از طریــق یــک کمپیــن توزیــع ایمیــل در مقیــاس

نوشــته شــده اســت و در  UPXبســته بنــدی شــده اســت تــا

کوچــک کــه از پیوســتهای ســند بــا ماکروهــا اســتفاده

انــدازه را قابــل کنتــرل نگــه دارد.

میکنــد ،توزیــع میشــود.

 UpdateUAVاز کدهــای پــروژه هــای مختلــف GitHub

ایــن کمپینهــای ایمیــل توســط محققــان Proofpoint

اســتفاده مجــدد میکنــد تــا مجموعــه ای غنــی از مکانیســم

کشــف شــد.

هــای ضــد تجزیــه و تحلیــل و تشــخیص فــرار را قبل از اســتقرار

جعل هویت سازمان جهانی بهداشت

 Nerbian RATترکیــب کنــد.

کمپیــن بدافــزار توزیــع کننــده  ،Nerbian RATهویت ســازمان

ً
ظاهــرا اطالعــات
بهداشــت جهانــی 1را جعــل میکنــد و
 COVID-19را بــه اهــداف ارســال میکنــد.

جــدای از آن ،بدافــزار همچنیــن بــا ایجــاد یــک کار برنامــه
ریــزی شــده کــه هــر ســاعت آن  RATرا راه انــدازی مــی کنــد،
پایــداری را ایجــاد میکنــد.
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ویژگی های Nerbian RAT
 Proofpointفهرســت ابزارهــای ضــد تحلیــل را بــه شــرح زیــر

تروجــان بــه عنــوان “ ”MoUsoCore.exeدانلــود میشــود و

خالصــه میکنــد:

در “ ”\C:\ProgramData\USOSharedذخیــره میشــود.

•بررســی وجــود برنامههــای مهندســی معکــوس یــا اشــکال

چندیــن عملکــرد را پشــتیبانی میکنــد ،در حالــی کــه

زدایــی در لیســت فرآیندها

اپراتورهــای آن ایــن امــکان را دارنــد کــه آن را بــا برخــی از آنهــا

•بررسی آدرسهای مک مشکوک

پیکربنــدی کننــد.

•بررســی رشــتههای  WMIتــا ببینیــد آیــا نــام دیس ـکها

دو مــورد از عملکردهــای قابــل توجــه آن عبارتنــد از یــک

مشــروع هســتند یــا خیــر

 keyloggerکــه ضربههــای کلیــد را بــه صــورت رمزگــذاری

•بررســی اینکــه آیــا انــدازه هــارد دیســک زیــر  100گیگابایت

شــده ذخیــره میکنــد و یــک ابــزار تصویربــرداری از صفحــه

اســت یــا خیــر ،زیــرا انــدازه زیــر  100گیگابایــت بــرای

کــه روی همــه پلتفرمهــای سیســتم عامــل کار میکنــد.

ماشــینهای مجــازی معمــول اســت

ارتباطــات بــا ســرور  C2از طریــق ( SSLالیــه ســوکتهای

•بررســی اینکــه آیــا برنامههــای تجزیــه و تحلیــل حافظــه

امــن) انجــام میشــود ،بنابرایــن همــه تبــادل دادههــا

یــا تشــخیص دســتکاری در لیســت فرآیندهــا وجــود دارد

رمزگــذاری شــده و از بازرســی حیــن انتقــال از ابزارهــای اســکن

یــا خیــر

شــبکه محافظــت میشــوند.

•بررســی مــدت زمــان ســپری شــده از زمــان اجرا و مقایســه
آن بــا یــک آســتانه تعیین شــده
•اســتفاده از  IsDebuggerPresent APIبــرای تعییــن
اینکــه آیــا فایــل اجرایــی در حــال اشــکال زدایــی اســت
یــا خیــر
همــه ایــن بررســیها عمــاً اجــرای  RATرا در یــک محیــط
 sandboxشــده مجــازی غیرممکــن میکنــد و از مخفــی
بــودن طوالنیمــدت بــرای اپراتورهــای بدافــزار اطمینــان
میدهــد.

مواظب بودن
بــدون شــک Proofpoint ،بدافــزار جدیــد و جالــب و
پیچیــدهای را شناســایی کــرده اســت کــه از طریــق بررسـیهای
متعــدد ،ارتباطــات رمزگــذاری شــده و مبهــم ســازی کــد بــر
مخفــی بــودن تمرکــز میکنــد.
بــا ایــن حــال ،در حــال حاضــر Nerbian RAT ،از طریــق
کمپینهــای ایمیــل بــا حجــم کــم توزیــع میشــود ،بنابرایــن
هنــوز یــک تهدیــد بــزرگ نیســت ،امــا اگــر نویســندگان
آن تصمیــم بگیرنــد تجــارت خــود را بــه روی جامعــه جرایــم
ســایبری گســترده تــر بــاز کننــد ،ممکــن اســت شــرایط تغییــر
کنــد.
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بدافزاری که دادههای مرورگر
و کیف پولهای ارزهای دیجیتال را
سرقتمیکند
ویندوز  11جعلی بدافزار است.
هکرها با ارتقا جعلی ویندوز  11که همراه با بدافزاری است که

هکرها کاربرانی را طعمه قرار میدهند که بدون صرف وقت برای

دادههای مرورگر و کیف پولهای ارزهای دیجیتال را سرقت

یادگیری اینکه سیستم عامل باید مشخصات خاصی را برآورده

میکند ،کاربران ناآگاه را جذب میکنند.

کند ،به نصب ویندوز  11می پردازند.

این کمپین در حال حاضر فعال است و با تکیه بر مسموم کردن

وب سایت مخربی که ویندوز  11جعلی را ارائه می دهد هنوز فعال

نتایج جستوجو ،وب سایتی را  pushمیکند که از صفحه

است .این سایت لوگو رسمی مایکروسافت favicons ،و دکمه

تبلیغاتی مایکروسافت برای ویندوز  11تقلید میکند تا بدافزار

دعوتکننده «اکنون دانلود کنید» را دارد.

سارق اطالعات را توزیع کند.

اگر بازدیدکننده وبسایت مخرب را از طریق اتصال مستقیم

مایکروسافت یک ابزار ارتقا به کاربران ارائه میدهد تا بررسی کند

بارگیری کند (دانلود از طریق  TORیا  VPNدر دسترس نیست)،

که آیا دستگاه آنها از آخرین سیستم عامل این شرکت پشتیبانی

یک فایل  ISOدریافت خواهد کرد که فایل اجرایی بدافزار سرقت

میکند یا خیر .یکی از الزامات پشتیبانی از ماژول پلتفرم مورد

اطالعات جدید را در خود مخفی کرده است.

اعتماد ،1نسخه  2.0است که در ماشینهایی که بیش از چهار سال
سن ندارند وجود دارد.
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فرآیند آلودگی

قابلیت های Inno Stealer

به گفته  ،CloudSEKعوامل تهدید در پشت این کمپین از بدافزار

قابلیتهای  Inno Stealerبرای این نوع بدافزارها معمول است،

جدیدی استفاده میکنند که محققان به دلیل استفاده از نصب

از جمله جمعآوری کوکیهای مرورگر وب و اطالعات کاربری ذخیره

کننده  Inno Setup Windowsآن را « »Inno Stealerنامیدند.

شده ،دادهها در کیف پولهای ارزهای دیجیتال و دادههای

محققان میگویند که  Inno Stealerهیچ شباهت کدی با سایر

سیستم فایل.

دزدهای اطالعاتی که در حال حاضر در گردش هستند ندارد و

مجموعه مرورگرهای مورد هدف و کیف پول های رمزنگاری

شواهدی مبنی بر آپلود بدافزار در پلتفرم اسکن ویروس توتال

گسترده است ،از جمله Chrome ،Edge ،Brave ،Opera

پیدا نکردهاند.

 Vivaldi ،360 Browserو .Comodo

فایل لودر (مبتنی بر دلفی) فایل اجرایی «»setup 11 Windows

سارق همچنین می تواند محموله های اضافی را دریافت کند،

موجود در  ISOاست ،که پس از راهاندازی ،یک فایل موقت به

عملی که فقط در شب انجام می شود ،احتماال ً برای استفاده از

نام  tmp.is-PN131میسازد و فایل  TMPدیگری ایجاد میکند

دوره ای که قربانی پای رایانه نیست.

که لودر در آن  3078کیلوبایت داده مینویسد.

قابلیتهای این محموله های اضافی شامل سرقت اطالعات

 CloudSEKتوضیح میدهد که لودر فرآیند جدیدی را با استفاده

کلیپبورد و استخراج دادههای شمارش دایرکتوری است.

از  CreateProcess Windows APIایجاد میکند و به ایجاد

نکات امنیتی

فرآیندهای جدید ،ایجاد ماندگاری و نصب چهار فایل کمک
میکند.
ماندگاری با افزودن یک فایل  1LNK.در دایرکتوری  Startupو
استفاده از  icacls.exeبرای تنظیم مجوزهای دسترسی آن برای
مخفی کاری به دست می آید.
دو فایل از چهار فایل ایجاد شده عبارتند از اسکریپت فرمان ویندوز
برای غیرفعال کردن امنیت رجیستری ،اضافه کردن استثناهای
 ،Defenderحذف نصب محصوالت امنیتی و حذف حجم سایه.2
به گفته محققان ،این بدافزار راهحلهای امنیتی  Emsisoftو
 ESETرا نیز حذف میکند ،احتماال ً به این دلیل که این محصوالت
آن را مخرب تشخیص میدهند.
فایل سوم یک ابزار اجرای دستور است که با باالترین امتیازات

کل وضعیت ارتقاء ویندوز  11زمینه مناسبی را برای گسترش این
کمپین ها ایجاد کرده است و این اولین بار نیست که چنین
چیزی گزارش می شود.
توصیه میشود از دانلود فایلهای  ISOاز منابع مبهم خودداری
کنید و فقط ارتقاهای اصلی سیستمعامل را از داخل کنترل پنل

ً
مستقیما از منبع
ویندوز  10خود انجام دهید یا فایلهای نصب را
دریافت کنید.
اگر ارتقاء به ویندوز  11در دسترس شما نیست ،تالش برای دور
زدن محدودیت ها به صورت دستی فایده ای ندارد ،زیرا این کار
با مجموعه ای از جنبه های منفی و خطرات امنیتی شدید همراه
خواهد بود.

سیستم اجرا می شود .و چهارمین فایل ،یک اسکریپت VBA
است که برای اجرای  dfl.cmdمورد نیاز است.
درمرحلهدومآلودگی،فایلیباپسوندSCR.دردایرکتوری\\C:\Users
AppData\Roaming\Windows11InstallationAssistant
سیستم در معرض خطر قرار می گیرد.
این فایل محموله دزد اطالعات را باز میکند و با ایجاد یک فرآیند
جدید به نام « ،»Windows11InstallationAssistant.scrآن
را اجرا می کند.

-1میانبر
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مایکروسافت:
بدافزار جدید از باگ ویندوز
سوء استفاده میکند!
مایکروســافت بدافــزار جدیــدی را کشــف کــرده اســت کــه توســط گــروه هــک هافنیــوم مــورد حمایــت چیــن بــرای
حفــظ مانــدگاری بــر روی سیســتمهای وینــدوز در معــرض خطــر بــا ایجــاد و پنهــان کــردن وظایــف برنامهریــزی
شــده اســتفاده میشــود.

ایــن گــروه پیــش از ایــن شــرکتهای دفاعــی آمریــکا ،اتاقهــای
فکــر و محققــان حمــات ســایبری را هــدف قــرار داده اســت.
ایــن گــروه همچنیــن یکــی از گروههــای حمایــت شــده دولتــی
اســت کــه بــه گفتــه مایکروســافت بــا بهرهبــرداری مقیــاس
جهانــی ســال گذشــته از  ProxyLogonمرتبــط بــوده اســت.
 ProxyLogonنقــص روز صفــری بــود کــه بــر تمــام نســخههای
 Microsoft Exchangeپشــتیبانی شــده تأثیــر میگذاشــت.

ماندگاری از طریق حذف مقدار رجیستری ویندوز
تیــم تشــخیص و پاســخ مایکروســافت 1گفــت« :در حالــی کــه
مایکروســافت بــه دنبــال کــردن عامــل تهدیــد  HAFNIUMبــا
اولویــت بــاال ادامــه میدهــد ،فعالیتهــای جدیــدی کشــف
شــده اســت کــه از آســیبپذیر یهای روز صفــر وصلــه نشــده
بــه عنــوان بردارهــای اولیــه اســتفاده میکنــد».
«بررســی بیشــتر مصنوعــات ســرنخهای فارنزیــک ،اســتفاده از
ابــزار  Impacketبــرای حرکــت در عــرض و اجــرا و یــک بدافــزار
گریــز از دفــاع بــه نــام  Tarraskرا نشــان میدهــد کــه وظایــف
برنامهریــزی شــده «پنهــان» ایجــاد میکنــد و اقداماتــی را
بــرای حــذف ویژگیهــای وظیفــه بــرای پنهــان کــردن وظایــف
برنامهریــزی شــده از روشهــای ســنتی شناســایی انجــام
میدهــد».

ایــن ابــزار هــک کــه  Tarraskنــام دارد از یــک بــاگ ناشــناخته
وینــدوز اســتفاده میکنــد تــا بــا حــذف مقــدار رجیســتری مربــوط
بــه  Security Descriptorآنهــا را از « »schtasks /queryو
 Task Schedulerپنهــان کنــد.
گــروه تهدیــد از ایــن وظایــف برنامهریــزی شــده «پنهــان» بــرای
حفــظ دسترســی بــه دســتگاههای هــک شــده حتــی پــس از
راهانــدازی مجــدد بــا برقــراری مجــدد اتصــاالت قطــع شــده بــه
زیرســاختهای فرمــان و کنتــرل ( )C2اســتفاده کــرده اســت.
در حالــی کــه اپراتورهــای  Hafniumمیتوانســتند تمــام آثــار بــه
جــا مانــده بــر روی دیســک ،از جملــه تمــام کلیدهــای رجیســتری
و فایــل  XMLاضافــه شــده بــه پوشــه سیســتم را حــذف کننــد
تــا تمــام آثــار فعالیتهــای مخــرب خــود را پــاک کننــد ،ایــن کار
باعــث از بیــن رفتــن مانــدگاری در راهانــدازی مجــدد میشــد.
1-DART
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نحوه دفاع در برابر حمالت Tarrask
وظایــف «پنهــان» را فقــط میتــوان بــا بازرســی دســتی دقیقتــر

صفــر و طبقــه یــک نظــارت داشــته باشــید.

رجیســتری وینــدوز پیــدا کــرد .بــه ایــن منظــور ،بایــد بــه دنبــال

 DARTافــزود« :عامــان تهدیــد در ایــن کمپیــن از وظایــف

وظایــف برنامهریــزی شــده بــدون مقــدار  1SDدر task key

برنامهریــزی شــده پنهــان بــرای حفــظ دسترســی بــه داراییهــای

بگردیــد.

حیاتــی در معــرض اینترنــت بــا برقــراری مجــدد ارتباطــات خروجی

مدیــران سیســتم همچنیــن میتواننــد ال گهــای  Security.evtxو

بــا زیرســاختهای  C&Cاســتفاده کردنــد».

 Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational.evtxرا

«مــا میدانیــم کــه وظایــف برنامهریــزی شــده ابــزاری مؤثــر

بــرای بررســی رویدادهــای کلیــدی مرتبــط بــا وظایــف «پنهــان» بــا

بــرای دشــمنان اســت تــا وظایــف خاصــی را در حیــن دسـتیابی

بدافــزار  Tarraskفعــال کننــد.

بــه پایــداری خــودکار انجــام دهنــد ،کــه باعــث میشــود مــا

مایکروســافت همچنیــن توصیــه میکنــد ثبــت الگ را

آگاهــی را در مــورد ایــن تکنیکــی کــه اغلــب نادیــده گرفتــه شــده

بــرای

‹›TaskOperational

در

Microsoft-Windows-

اســت افزایــش دهیــم».

 TaskScheduler/Operational Task Scheduler logفعــال
کنیــد و بــر روی اتصــاالت خارجــی از داراییهــای مهــم طبقــه
-1مشخصکننده امنیتی
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عالئم آلودگی به باج افزار
و اقدامات پس از آن
عالئم وقوع آلودگی به باجافزار
در خصوص حمالت باجافزاری یک جمله معروف وجود دارد که

6 .6تصویر پسزمینه به صورت ناخواسته تغییر کرده است.

میگوید «باج افزارها پر سر و صداتر از آن هستند که صدای آنها

7 .7پیغامی مبنی بر قفل شدن دستگاه و یا فایلها دریافت کنید.

را نشنوید!» به عبارت دیگر باجافزارها در مرحله نفوذ و رمزنگاری
فایلها ممکن است مخفی بمانند ولی پس از آن تمام سعی خود
را میکنند تا شما را از آلودگی مطلع سازند .در واقع ساز و کار و
هدف باجافزارها این است که پس از آلوده شدن دستگاه ،قربانی
متوجه آن شده و نسبت به پرداخت باج اقدام نماید .لیکن در
صورتی که عالئم مشکوک زیر را در دستگاه خود مشاهده کردید
ممکن است در مراحل اولیه آلودگی باجافزاری باشید:
1 .1پردازش  CPUبیش از حد طبیعی درگیر شده است.
2 .2فن دستگاه با سرعت زیاد و غیر طبیعی کار میکند.
3 .3میزان درگیر بودن هارد دستگاه به صورت غیرطبیعی افزایش
یافته است.
4 .4برخی از فایلها از دسترس خارج شدهاند و اجرا نمیشوند.
5 .5نام یا پسوند برخی از فایلها تغییر یافته است و در هنگام
اجرا پیغام ناشناس بودن نوع فایل داده میشود.

روشهای تخصصی شناسایی باجافزارها
عموما پس از اینکه سیستم به باجافزار آلوده شود پس از
گذشت مدتی ،خود را اظهار کرده و تقاضای باج میکند .لیکن
به صورت کلی  3روش تخصصی در این حوزه وجود دارد که
معموال سازندگان آنتی ویروسها از آن استفاده کرده و با کمک
آن میتوانند پیش از آنکه باجافزار خودش اعالم و اظهار وجود
کند ،آلوده شدن دستگاه به آن را تشیخص دهند.
•روش مبتنی بر امضاء :این روش بدین صورت است که پس
از کشف هر باجافزار ،یک امضاء دیجیتال منحصر به فرد
برای آن در نظر میگیرند و آن را به دیکشنری باجافزارها
اضافه میکنند .سپس اگر برنامهای قصد ورود به سیستم
را داشته باشد و یا بر روی سیستم نصب باشد و قصد اجرا
شدن داشته باشد ،با این امضاءها مقایسه میشود و در
صورت تطابق ،به عنوان باج افزار شناسایی میشود.
•روش تحلیل داینامیک :در این روش بر خالف روش مبتنی بر
امضاء ،هدف شناسایی باجافزارهایی که قبال شناخته شدهاند
نیست و به جای آن رفتار همه برنامهها را نظر گرفته میشود
و در صورتی که هرکدام از آنها رفتار مخرب و مشکوکی مشابه
باجافزارها داشته باشند فورا شناسایی شده و از ادامه فعالیت
آن جلوگیری میشود.
•روش ترکیبی :همانطورکه مشخص است ،روش مبتنی بر
امضاء ،از دستگاه شما در برابر باجافزارهای شناخته شده
محافظت میکند و روش تحلیل داینامیک نیز در سعی در
کشف باج افزارهای جدید و ناشناخته دارد .به همین دلیل
اکثر آنتیویروسهای استاندارد از هر دو روش برای حفظ
و برقراری امنیت دستگاه استفاده میکنند و یکی از دالیل
کاهش سرعت سیستم پس از نصب آنتیویروس ،همین
موضوع است.
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ـه
ـدن بـ
ـوده شـ
ـورت آلـ
ـرروی در صـ
ـات ضـ
اقدامـ
ـزار
بدافـ
1 .1خامــوش کــردن رایانــه مشــکوک :در صورتــی که سیســتمی

بــه شــبکه آلــوده شــده باشــند .اقدامــات الزم را بــرای

کــه از آن اســتفاده میکنیــد عالئمــی ماننــد کنــد شــدن،

اطمینــان از آلــوده نشــدن همــه سیســتمها انجــام دهیــد.

اســتفاده غیــر معمــول از اینترنــت ،قفــل شــدن یــک فایــل

3 .3شناســایی بــاج افــزار :وبســایتهای بیشــماری

و ...را از خــود بــروز دهــد میبایســت بالفاصلــه آن را

وجــود دارنــد کــه بــه شــما در شناســایی باجافــزار کمــک

خامــوش کــرده و از اینترنــت جــدا کنیــد.

میکننــد .شناســایی نــوع بدافــزار بــه شــما کمــک مــی

2 .2جــدا کــردن سیســتم آلــوده از شــبکه :پــس از خامــوش

کنــد بفهمیــد بــا چــه نــوع باجافــزاری روبــرو هســتید،

کــردن کامپیوتــر مشــکوک ،اقــدام بعــدی کــه بایــد انجــام

چگونــه انتشــار مییابــد ،چــه پروندههایــی را رمزگــذاری

شــود ایــن اســت کــه آن دســتگاه را از ســایر رایانههــا و

میکنــد و گزینههــای پیــش روی شــما بــرای مقابلــه بــا

دســتگاههای ذخیرهســازی موجــود در شــبکه محلــی

آن چیســت.

خــود جــدا نماییــد .توجــه داشــته باشــید کــه ممکــن

4 .4کمــک گرفتــن از متخصصیــن :بهتــر اســت قبــل از هــر

اســت بیــش از یــک سیســتم آلــوده وجــود داشــته باشــد،

اقدامــی بــه پیغــام باجافــزار دقــت بیشــتری کنیــد و از

بــه ایــن معنــی کــه بــاج افــزار ممکــن اســت از طریــق

متخصصیــن امنیــت و  ITاســتفاده کنیــد .در برخــی موارد،

چنــد رایانــه وارد ســازمان یــا خانــه شــما شــده باشــد و

ابزارهــای جانبــی توســط شــرکتهای امنیتــی معرفــی

هنــوز در بعضــی از سیســتمها خــود را نشــان ندهــد .بــه

میشــوند کــه میتواننــد فایلهــای رمزگــذار ی شــده

همیــن دلیــل ممکــن اســت تمامــی سیســتمهای متصــل

توســط برخــی بــاج افزارهــای خــاص را رمزگشــایی کننــد.
5 .5بررســی شــبکه :میبایســت تمــام دســتگاههای متصــل
بــه شــکبه ،توســط افــراد متخصــص بــرای یافتــن تاثیــر
بدافــزار در ســایر نقــاط شــبکه مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
6 .6تشــخیص راه آلودگــی :بــه منظــور جلوگیــری از حمــات
مشــابه میبایســت راه آلودگــی سیســتم مشــخص شــده
و بــرای آن چــاره اندیشــی گــردد.
7 .7تعییــن کــردن گزینههــای پیــش روی بــرای مقابلــه بــا
باجافــزار :گزینههــای شــما هنــگام آلــوده شــدن بــه
باجافــزار عبارتنــد از :پرداخــت هزینــه درخواســتی ،حــذف
بــاج افــزار و یــا پــاک کــردن کل سیســتم و نصــب مجــدد
وینــدوز .بــه طــور کلــی پرداخــت پــول درخواســتی ایــده
خوبــی تلقــی نمیشــود .ایــن امــر بیشــتر باجافــزار را
بــه گرفتــن بــاج بیشــتر ترغیــب میکنــد و در بســیاری از
مــوارد نمیتوانیــد قفــل پروندههــای رمزگــذاری شــده را
بــاز کنیــد .ممکــن اســت بتوانیــد بــا رمزگشــاهای رایــگان
بخشــی از فایلهــای رمزگــذاری شــده باجافــزار را بازیابــی
کنیــد .پــس از حملــه باجافــزار ،بازیابــی اطالعــات باجافــزار

ً
خصوصــا اگــر بــه باجافــزار
کار دشــواری خواهــد بــود
 Encryptionآلــوده شــده باشــد .چــون در بســیاری مــوارد
باجافــزار از الگوریتمهــای پیشــرفته و پیچیــده اســتفاده
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میکنــد ممکــن اســت هنــوز رمزگشــاهای آن هــا ارایــه

اساســی میباشــد .لــذا مــا نیــاز بــه راهــکاری داریــم کــه بــا

نشــده باشــد .حتــی اگــر رمزگشــایی وجــود داشــته باشــد

دنبــال کــردن آن بتوانیــم در صــورت وقــوع حملــه باجافــزاری،

مشــخص نیســت کــه نســخه مناســبی بــا بدافــزار را

نــوع آن را تشــخیص دهیــم .خوشــبختانه چنــد ابــزار کارآمــد

پوشــش دهــد .از طرفــی حتــی اگــر تصمیــم بــه پرداخــت

در ایــن خصــوص ســاخته شــده اســت کــه در ادامــه آنهــا را

هزینــه بگیریــد ،ممکــن اســت نتوانیــد دادههــای خــود را

معرفــی میکنیــم.

پــس بگیریــد.
8 .8حفاظــت از فایلهــای رمــز شــده :فایلهایــی کــه
رمزنــگاری شــدهاند و موفــق بــه بازگردانــدن آنهــا
نشــدهاید را در جــای امنــی نگـهداری کنیــد چراکــه معمــوال
پــس از گذشــت چنــد مــاه از انتشــار بدافــزار ،شــرکتهای
امنیتــی موفــق بــه ارائــه کلیــد آن خواهنــد شــد و در ایــن
صــورت امــکان دسترســی مجــدد بــه فایلهــای قفــل
شــده وجــود دارد.

•ابزار Crypto Sheriff from No More Ransom
ابــزار  Sheriff Cryptoیکــی از کارآمدتریــن ابزارهــای موجــود در
زمینــه تشــخیص نــوع باجافــزار میباشــد کــه از آدرس انترنتــی
https://www.nomoreransom.org/crypto-sheriff.php
قابــل دسترســی اســت .بــا ورود بــه ایــن ســایت همانطورکــه
در قســمت توضیحــات آن آمــده اســت میبایســت نمونــه
فایلهــای رمزشــده را در آن آپلــود کــرد و یــا هرگونــه ایمیــل،
آدرس وبســایت ،آدرس  onionو یــا بیــت کویــن کــه در پیغــام

نحوه شناسایی نوع باجافزار

مربــوط بــه «درخواســت پــول (بــاج)» مشــاهده نمودیــد را وارد

همانطــور کــه در علــم پزشــکی بــرای مقابلــه بــا یــک بیمــاری،

کنیــد و پــس از آن ،ایــن ابــزار شــروع بــه بررســی کــرده و عــاوه

تشــخیص نــوع آن بســیار حائــز اهمیــت اســت ،در علــم

بــر اینکــه نــوع باجافــزار را مشــخص میکنــد در صــورت امــکان

کامپیوتــر نیــز تشــخیص نــوع حملــه و نــوع ویــروس یــا

راهحــل بــرای رمزگشــایی ،آن را ارائــه میدهــد.

باجافــزاری کــه سیســتم را آلــوده کــرده اســت ،یــک اصــل

عالئم آلودگی به باجافزار و اقدامات پس از آن
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• ابزار ID Ransomware from MalwareHunter Team
ایــن ابــزار نیــز بــرای تشــخیص نــوع باجافــزاری کــه سیســتم را

پرداخــت بــاج کــه هکــر بــرای شــما گذاشــته اســت و یا هــر آدرس

آلــوده کــرده اســت بســیار کاربــردی اســت .تنهــا کافــی اســت بــه

ایمیــل ،URL ،آدرس کیــف پــول دیجیتــال و ...کــه از بــاج افــزار

آدرس https://id-ransomware.malwarehunterteam.com

داریــد را در ســایت آپلــود کنیــد .ســپس منتظــر بمانیــد تــا نــوع

مراجعــه کــرده و نمونــه فایــل رمــز شــده ،یادداشــت راهنمایــی

باجافــزار تشــخیص داده شــود.
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عالئم آلودگی به باجافزار و اقدامات پس از آن

بدافزارهایی که وعده افزایش

قابلیت اینستاگرام را میدهند!
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بدافزارهایی که وعده افزایش قابلیت اینستاگرام را میدهند!

