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 مقدمه: 

مشکلی که امروزه گریبان گیر همه شده مسئله باج خواهی از طریق حمالت تحت شبکه )حمالت سایبری( هست که به 

 وفور در حال رشد میباشند.

Ranmsomeware  مانند شوند  می  ساخته  مختلفی  های  نام  به  که  افزارها  باج  همان   : یا 

  CryptoLocker , Locky , WannaCry   که در کل تقریبا نحوه عملکرد آن ها یکی می باشد و از قربانی طلب پول

در اکثر مواقع نیز در صورت پرداخت هزینه دیتاهای رمز شده بر نمی گردد و کم   .به صورت دالر یا بیت کوین می کند

 پیش آمده که اوضاع درست شود.  

نحوه عملکرد باج افزارها این طور می باشد که وقتی پشت سیستم هستید با صفحه ایی روبه رو می شوید که کامال قفل 

طی یک مدت زمانی خاص که برایش توسط باج افزار تعیین شده    و تمامی اطالعات کاربر رمز شده و از قربانی  استشده  

در صورت  که  است طلب مقدار زیادی پول به شیوه های مختلف می کند تا برایش رمز را ارسال کند و تهدید می کند  

 عدم پرداخت اطالعات شما حذف خواهند شد.

 

چند سال اخیر آسیب های فراوانی به سیستم های شروع به کار کردند ولی در این    1990تقریبا باج افزارها از سال  

 کامپیوتری وارد کردند. 

 »در اکثر اوقات کاربر روشی برای بازیابی اطالعات از دست رفته نخواهد داشت«
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   :CryptoLocker  کریپتو الکر 

ها با پسوند خاصی   بیتی شروع به رمزنگاری فایل  ۲0۴۸کریپتوالکر با استفاده از کلید عمومی    ۲01۳  سال    در سپتامبر

ر کاربران را به حذف کلید خصوصی این رمز نگاری در صورت پرداخت نشدن هزینه در عرض سه روز ککریپتوال.  کرد

 (بیت کوین  10  )   زیاد   نسبتاکرد البته امکان به دست آوردن کلید خصوصی بعد از آن نیز با پرداخت هزینه  تهدید می

شد رمز نگاری عملیات رمز گشایی بسیار طوالنی می  این  شت. با توجه به کلید بسیار طوالنی استفاده شده دروجود دا

 .و همین باعث خطرناک بودن کریپتوالکر بود

 
جالب است بدانید در زمان های قبل هکرها برای تخریب ویروس می نوشتند ولی در حال حاضر باج افزارها را درست  

، باج افزارها کم کم سیستم را اجاره می کنندآن ها را    بعضی از کشورها برای آلوده کردن سیستم هامی کنند یا در  

 آلوده و اطالعات را رمز می کند.

 راه های انتشار باج افزارها: 

 از طریق ایمیل و ارسال فایل ها و لینک های آلوده 

   جمله بدافزارهای موبایلی  شبکه های اجتماعی که بستری است مناسب برای انتقال فایل ها از 

 استفاده می کنند برای انتشار   و اجتماعی  تبلیغات، سازندگان باج افزارها از سایت ها و شبکه های تبلیغاتی

 این نوع ویروس

  اکسپلویت ها: کدهایی هستند برای آلوده کردن ودسترسی گرفتن از سیستم قربانی که بتوانند باج افزار را

 .اندازی کنندروی آن سیستم راه  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B1
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 معرفی:  

افزار    ارکوس هاچینسم   زمانی که  را در اینترنت گرفت ولی   WANNACRYازجمله افرادی بود که جلوی حمله باج 

بازداشت   FBIتوسط    در الس وگاس بود  DEF CONساله که برای شرکت در کنفرانس امنیتی    ۲۲مارکوس هاچینس  

 ...شد

 

 DEF CONکنفرانس امنیتی 

DEF CON   Security   Conference 

DEF CON   الس وگاسهای هکرها در جهان است که همه ساله در شهر  ترین گردهماییترین و قابل توجهاز مهم ،

  شود.برگزار می نواداایالت  

برگزار شد و امروزه بسیاری از شرکت کنندگان در آن شامل متخصصان امنیت   199۳سال    کان در ژوئناولین رویداد دِف

افزار، رایانه، روزنامه نگاران، وکال، کارمندان دولت فدرال، محققان امنیتی، دانشجویان و هکرهایی هستند که به نرم

ستند. این رویداد شامل چندین بخش  مند هکرد، عالقه افزار، و هر چیزی که بتوان هکمعماری رایانه، اصالح سخت

 .های مربوط به امنیت سایبری استها و رقابتهک کردن و همچنین چالش  ، سخنرانی در موضوعاتی مربوط به رایانه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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 نکته جالب بعدی این است که باید بدانید؛ 

ت باج خواهی از طریق در کشور روسیه شرکت هایی وجود دارند که باج افزارها را اجاره می دهند برای انجام عملیا

حمالت سایبری که وقتی به موفقیت این کار انجام می شود هکر از پولی که بدست آورده است سهم آن شرکت را 

 پرداخت می کند. 

 .....ناپدید شده است  وب  که با تازگی از دارک   REvil   روسی  گروه باج افزاری   برای مثال،

 

REvil    شودافزاری در جهان محسوب میهای باجترین گروهخطرناکیکی از قدرتمندترین و. 

 هدف گرفت کار آمریکایی را و صدها کسب Kaseya پس از اینکه حمالت سایبری جدیدی از طریق نرم افزار شرکت

، رئیس جمهور آمریکا از صحبت با رئیس جمهور روسیه  ج کردبامیلیون دالر    ۷0ها طلب  برای آزادسازی آن REvil و گروه

 .... خبر داد

 شایان ذکر است؛

در حال حاضر روش خاصی برای جلوگیری از باج افزار وجود ندارد چون این مدل ویروس از قبل آگاهی نسبتا کاملی 

 برای آلوده نشدن نیاز دارد.

 ��و اما روش های پیشگیری  

خیره کردن آن ها روی یک فضای ذبک آپ گرفتن از اطالعات و فایل های مهم )به غیر از فیلم و مو سیقی( و   ✓

بک آپ جزو   دراپ باکس و .... نکته مهم اینجاست که باید عرض کنم   گوگل درایو،   دیگر مانند هارد اکسترنال، 

https://digiato.com/article/2021/07/03/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://digiato.com/article/2021/07/03/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://digiato.com/article/2021/07/03/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://digiato.com/article/2021/07/05/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%db%b7%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://digiato.com/article/2021/07/05/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%db%b7%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7/
https://digiato.com/article/2021/07/05/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%db%b7%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7/
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بهتر است روی یک   پذیرد و  انجام  باید  اکسترنال )جاهای مهم ترین کارهایی است که  یا هارد  ابری  فضای 

 . مختلف( ذخیره شود

 به هیچ وجه روی لینک هایی که نمیشناسید کلیک نکنید  ✓

 ایمیل های اسپم شده را باز نکنید و حذف کنید  ✓

 حذف تمامی ایمیل های مشکوک و ناشناس  ✓

 )اطالعات شخصی( خودداری کنید  Personal Dataاز به اشتراک گذاشتن   ✓

   مراقب رمزهای خود باشید و هرچند وقت یکبار آن ها عوض کنید ✓

 استفاده کنید   Complexحتما از رمزهای عبوری پیچیده و  ✓

 qwerQWER  از رمزهای عبوری ساده و آسان پرهیز کنید مانند: ✓

 نباشد   لاسم تیم مورد عالقه فوتبا طوری رمزهای خود را انتخاب کنید که قابل حدس زدن نباشد مثال ✓

 از گذاشتن رمزهای عبوری یکی و شبیه به هم روی اکانت های خود پرهیز کنید ✓

 از اهراز هویت های چند مرحله ای برای ورود به حساب کاربری خود استفاده کنید  ✓

 خودداری کنید برای دانلود برنامه های خود از منابع نامعتبر مانند کانال های تلگرام   ✓

 از اجرای نرم افزارهای الکی روی سیستم پرهیز کنید  ✓

 حتما از پسوند فایل ها اطمینان حاصل کنید ✓

برنامه   MD5در صورت نیاز به دانلود نرم افزار به سایت های اصلی و مراجع معتبر روجوع کنید و حتما کدهای   ✓

 ها را چک کنید 

 را به سیستم خود متصل نکنیداگر فلش با چیز دیگری را پیدا کردید آن   ✓

 برنامه ها و درایوهای سیستم را به روز نگه دارید  همیشه سیستم عامل، ✓

 و به روز استفاده از آنتی ویروس معتبر ✓

 پیکربندی درست فایروال  ✓
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 تا جایی که امکان دارد دسترسی ها را به سیستم محدود کنید ✓

 دچار باج افزار شدیم چه کنیم؟؟؟ حال اگر با رعایت این نکات امنیتی  

 طع اتصال سیستم از اینترنت و شبکه برای جلوگیری از ارتباط ویروس با سرویس دهنده ق 

  گرفتن عکس از صفحه و پیام های مشاهده شده تا متوجه شویم به چه نوع باج افزاری آلوده شده ایم

 چون همین اطالعات به ما در رمزگشایی کمک خواهند کرد

   کنید پولی را پرداخت نکنید با بهتر بگویم به خالف کارها کمک نکنید چون تضمینی برای برگشت سعی

 داطالعات وجود ندار

  از یک سیستم مطمئن دیگر که اتصالی با سیستم ویروسی شده ندارد شروع به سرچ کنید که ببینید

برای   رکت امنیتی برنامه ایپسوند ویروس شما قابل بازیابی هست یا نه چون احتمال این هست که یک ش 

نوشته باشد یا شاید هم توسط دولت نویسنده باج افزار دستگیر شده و اطالعات و رمز ها   باز کردن رمزها 

را به اشتراک گذاشته باشند یا اصال خود هکرها از این کارشان پشیمون شده اند و رمز ها را منتشر کرده 

 باشند
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 ز سایت  اwww.nomoreransom.org   ،تقریبا داخل این سایت برای بازیابی اطالعات خود استفاده کنید

 کلیدهای رمزگشایی زیادی قرار گرفته است 

 

 www.nomoreransom.orgتصویری از محیط سایت  

 نکته بسیار مهم:

عامل های لینوکس، ویندوز و مک قابلیت این را دارند که آلوده شوند به دلیل اینکه شخص شما سیستم   ✓

 این اجازه را به ویروس باج افزار داده اید 

 .از شرکت های امنیتی که تخصص در زمینه رمزگشایی باج افزارها را دارندو در آخر مشاوره گرفتن  

 » هیچ گاه امنیت صددرصد نیست... «

 

http://www.nomoreransom.org/
http://www.nomoreransom.org/

