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ماهنامه آگاهی از امنیت اطالعات برای شما

آیا هک شدم؟
مقدمه

گ
ـ� دیــر یــا زود ممکــن اســت تصــادف کنیــد .در ذیــل بــه نـ ت
ـد� ماشـ ی ن
ـکا� مــی پردازیــم کــه بــه
مهــم نیســت تــا چــه حــد امنیــت داریــد ،درســت ماننــد راننـ
ت
شــما کمــک خواهــد کــرد تــا تشــخیص دهیــد آیــا هــک شــده ایــد یــا خـ یـر و در صــورت هــک شــدن چــه اقدامــا� بایــد انجــام دهیــد .چنانچــه هــر چــه
رسیعـ تـر دربــاره چـ ی ز
ـر بــدی کــه اتفــاق افتــاده مطلــع شــوید ،احتمــال بیشـ تـری وجــود خواهــد داشــت کــه آن مشــکل را برطــرف ســازید.

ها� که نشان میدهد هک شده اید
رسنخ ی

برنامــه ویــروس یــاب شــما هشــداری را ایجــاد میکنــد کــه نشــان میدهــد سیســتم شــما آلــوده شــده اســت .مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه ایــن هشــدار واقعــا
بگ�یــد
توســط برنامــه ویــروس یــاب صــادر شــده و یــک پنجــره پــاپ آپ از یــک ســایت مخــرب نیســت کــه از شــما بخواهــد بــا یــک شــماره تمــاس ی
و یــا یــک برنامــه دیگــری را نصــب کنیــد .اگــر مطمـ ئ ن
ـ� نیســتید برنامــه ویــروس یــاب خــود را بــاز کنیــد.

یــک پنجــره پــاپ آپ بــر روی سیســتم شــما طاهــر میشــود و بــه شــما پیغــام میدهــد کــه دســتگاه شــما رمزگــزاری شــده و بایــد بــه باجگـ یـر مبلغــی
بگ�یــد.
پرداخــت کنیــد تــا فایلهــای خــود را پــس ی
ها� بروید که شما تماییل به ت ن
رف� با آن وب سایت ها ندارید.
مرورگر شما از شما میخواهد به انواع وب سایت ی
کامپیوتــر و یــا برنامــه هــای شــما دائمــا در حــال کــرش کــردن و خــارج شــدن از عملکــرد طبیعــی هســتند ،آیکــون هـ یـا� از برنامــه هــای ناشــناخته
بــر روی سیســتم وجــود دارد یــا پنجــره هــای عجیــب در کامپیوتــر شــما بــاز میشــوند.
رمز عبور شما دیگر کار نمیکند با اینکه از ت
درس� آن ئ ن
مطم� هستید
دوستان شما از شما می پرسند که چرا برای آنها هرزنامه میفرستید درحالیکه شما اطمینان دارید برای آنها ایمییل نفرستادید.
حسا� پرداخت شده که شما هرگز آن را انجام ندادید.
از حساب بانیک شما مبالغی دریافت شده و یا صورت ب

چگونه پاسخ بدهیم

اگــر مشــکوک هســتید کــه سیســتم شــما هــک شــده اســت ،بهـ تـر اســت هرچــه زودتــر دســت بــه کار شــوید .اگــر هــک شــدن بــا کار شــما در ارتبــاط
اســت ،ســعی نکنیــد خودتــان مشــکل را برطــرف کنیــد ،بجــای ایــن کار بالفاصلــه گــزارش دهیــد .اگــر سیســتم و یــا حســاب شــخیص شــما هــک شــد ،در
ذیــل قدمهـ یـا� کــه میتوانیــد برداریــد را ذکــر میکنیــم.
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رمــز عبــور خــود را تغیـ یـر دهیــد :ایــن کار نــه تنهــا شــامل تعیـ یـر رمــز عبــور کامپیوتــر و موبایــل شــما میشــود ،بلکــه الزم اســت رمــز عبــور
حســاب هــای آنالیــن خــود را نـ ی ز
ـر تغیـ یـر دهیــد .از کامپیوتــری کــه هــک شــده بــرای تغیـ یـر رمــز عبــور اســتفاده نکنیــد ،از دســتگاهی اســتفاده
ت
ش
کنیــد کــه بــه امــن بــودن آن اطمینــان داریــد .اگــر حســاب کاربــری زیــادی داریــد از مهم�یــن آنهــا �وع کنیــد .اگــر نمیتوانیــد تمامــی رمــز عبــور
هــای خــود را بخاطــر بســپارید ،از برنامــه هــای مدیریــت رمــز عبــور اســتفاده کنیــد.
مــایل :در مواجهــه بــا مشـ ت
ـکال� کــه بــرای کارت اعتبــاری و یــا حســابهای مــایل شــما رخ میدهــد ،بالفاصلــه بــا بانــک و یــا ش�کــت کارت اعتبــاری
بگ�یــد و یــا توســط
بگ�یــد .بــه یــک شــماره تمــاس قابــل اعتمــاد ،نظـ یـر آنچــه در پشــت کارت اعتبــاری شــما نوشــته شــده تمــاس ی
خــود تمــاس ی
ئ
ن
ش
یــک کامپیوتــر مطمــ� بــه وب ســایت آنهــا مراجعــه کنیــد .عــاوه بــر ایــن میتوانیــد از �کــت رسویــس دهنــده بخواهیــد اطالعــات مــایل شــما را
بــه اشـ تـراک نگذارنــد و حســاب شــما را ببندنــد(. )Credit freeze
ویــروس یــاب :اگــر برنامــه ویــروس یــاب بــه شــما دربــاره فایــی آلــوده اطــاع میدهــد ،اقدامــات توصیــه شــده توســط برنامــه ویــروس یــاب را
گ
دنبــال کنیــد .اغلــب برنامــه هــای ویــروس یــاب حــاوی لینــک هـ یـا� هســتند کــه توســط آن قــادر خواهیــد بــود تــا دربــاره آلــود� خــاص اطالعــات
بدســت آوریــد.
نصــب مجــدد :اگــر نمیتوانیــد کامپیوتــر آلــوده را درســت کنیــد یــا میخواهیــد از امنیــت دســتگاه خــود مطمـ ئ ن
ـ� باشــید ،سیســتم عامــل آن را
مجــدد نصــب کنیــد .از فایلهــای پشــتیبان بــرای نصــب مجــدد اســتفاده نکنیــد ،از آن فقــط بــرای بازیـ بـا� فایلهــای شــخیص خــود اســتفاده کنیــد.
اگــر قــادر بــه ایــن کار نیســتید ،از افــراد خـ بـره بخواهیــد بــه شــما کمــک کننــد .اگــر کامپیوتــر و یــا دســتگاه شــما قدیمــی اســت ،بهـ تـر اســت مــدل
جدیــد آن را خریــداری کنیــد .در خاتمــه اگــر سیســتم خــود را مجــددا نصــب کردیــد و یــا مــدل جدیدتــری خریدیــد ،اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
ـا� خــودکار تمامــی سیســتم بصــورت اتوماتیــک بروزرسـ ن
ـا� شــده باشــد و بــا فعــال کــردن بروزرسـ ن
بروزرسـ ن
ـا� شــود.
پشــتیبان هــا :قــدم کلیــدی بــرای محافظــت از خودتــان ایــن اســت کــه قبــل از هــر اتفـ ق
ـا� از سیســتم خــود بصــورت منظــم پشــتیان گـ یـری کنیــد.
راه حــل هــای زیــادی وجــود دارد تــا از سیســتم خــود بصــورت روزانــه و یــا سـ ت
بگ�یــد .رصف نطــر از اینکــه از چــه راهــکاری
ـاع� پشــتیبان ی
بــرای پشــتیان گـ یـری منظــم اســتفاده میکنیــد ،چــک کنیــد کــه فایلهــا قابــل بازیـ بـا� هســتند .بســیاری از اوقــات تنهــا راه بازیـ بـا� سیســتمی کــه
هــک شــده اســتفاده از فایلهــای پشــتیبان اســت.
اجــرای قانــون :اگــر بــه هــر دلیــی احســاس کردیــد کــه تهدیــد شــده ایــد ،حادثــه را بــه مجــری قانــون گــزارش کنیــد .اگــر در آمریــکا قربـ ن
ـا�
رسقــت هویــت شــدید میتوانیــد از ایــن لینــک  https://www.identitytheft.govاســتفاده کنیــد.

رسدب� مهمان
ی

دکـ تـر یوهانــس اولریــش ( )@johullrichمعــاون تحقیــق در موسســه تکنولــوژی  ،SANSمدیــر مرکــز طوفــان ت
این�نـ تـی و یــی از
اعضــای  SANSاســت .وی ســازنده شــبکه حســگر بــه نــام  DShieldبــوده و بصــورت روزانــه میهمــان مرکــز طوفــان ت
این�نـ تـی اســت و
اخبــار امنیــت شــبکه را بــه شــکل پادکســت ارائــه مــی دهــد.
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