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مقدمه
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ی

ـای�ی WannaCry
بــه احتمــال زیــاد اخـ یـرا پوشــش وســیعی از خـ بـر حملــه سـ ب

را شــنیده باشــید .ایــن بــاج افــزار بیــش از  200هــزار کامپیوتــر را آلــوده کرده
ـتانها�
و باعــث قفــل شــدن اطالعــات بســیاری از ســازمانها از جملــه بیمارسـ ی
در انگســتان شــد .دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه چــرا ایــن حملــه توجــه
بســیاری را جلــب کــرد .دلیــل اول ،گسـ تـرش رسیــع آن از یــک کامپیوتــر بــه
کامپیوتــر دیگــر بدلیــل یــک ضعــف شــناخته شــده در کامپیوتــر هــای وینــدوز

رسدب� مهمان
ی

دکتــر ژوهانــس اولریــچ رییــس بخــش تحقیقات موسســه SANS
و موســس  DShield.orgمیباشــد .وی مســئول مرکــز SANS
 Internet Stormاســت کــه تهدیــدات درحــال رخ دادن را
نظــارت میکنــد .وی همچنیــن مــدرس دوره هــای Web Application
 Intrusion Detection(SEC503) ،(DEV522) Securityو )(SEC546

 IPv6میباشد.

بــود .دلیــل دوم بــه علــت نــوع ایــن بدافــزار بــود کــه بــاج یگ�نــده نامیــده
میشــود یعـ نـی در صــورت آلــوده شــدن کامپیوتــر شــما کلیــه فایلهــای شــما را رمزگــذاری کــرده و همــه داده هــای شــما قفــل میشــود .در ایــن صــورت تنهــا
راه بازیـ بـا� داده هــا اســتفاده از پشــتیبان قبــی و یــا پرداخــت  300دالر بــه بــاج گـ یـر و رمزگشـ یـا� داده هــا اســت .علــت ســوم ایــن اســت کــه ایــن حملــه

میتوانســت هرگــز اتفــاق نیافتــد .ضعفــی کــه بــاج گـ یـر  WannaCryاز آن بــرای حملــه اســتفاده کــرد مــاه هــا قبــل توســط مایکروســافت شناسـ یـا� شــده بــود و
وصلــه( )patchمربــوط بــه آن نـ ی ز
ـ� ارائــه شــده بــود امــا بســیاری از ســازمانها در نصــب آن کوتاهــی کردنــد ،و یــا همچنــان از سیســتم عامــی چــون Windows
 XPاســتفاده میکننــد کــه بســیار قدیمــی اســت و وصلــه ( )patchجدیــدی بــرای آن ارائــه نمیشــود .در ادامــه ســه قــدم بســیار آســان بــه شــما پیشــنهاد میشــود
کــه بــا اســتفاده از آنهــا حمـ ت
ـا� نظـ یـر  WannaCryهرگــز شــما را دچــار دردرس نخواهنــد کــرد.

وصله کردن ()Patching

ـ�ی کــه بــه ت
ـ� و ت
مهم�یــن قــدم ایــن اســت کــه همیشــه از بــه روز بــودن کامپیوتــر هــا ،موبایــل هــا ،برنامــه هــا و هــر چـ ی ز
اولـ ی ن
این�نــت متصــل اســت اطمینــان
ـای�ی دائمــا در حــال جســتجو و یافـ ت ن
ـ� ضعــف هــای امنیـ تـی برنامــه هـ یـا� هســتند کــه توســط ســخت افزارهــای شــما اســتفاده
حاصــل کنیــد .مجرمــان سـ ب
ـ� نقــاط ضعــف ،از برنامــه هــای مخصــوص جهــت هــک کــردن و نفــوذ بــه ســخت افــزار هــای شــما اســتفاده میکننــد .در عـ ی ن
میشــود .در صــورت یافـ ت ن
ـ� حــال
ش�کتهـ یـا� کــه شــما از برنامــه هــای آنهــا بــر روی دســتگاه خــود اســتفاده میکنیــد نـ ی ز
ـ� بــه شــدت در حــال کار کــردن هســتند تــا ایــن نقــاط ضعــف را بــا ارائــه
ـ� بب�نــد .بــا بــروز رسـ ن
بــروز رسـ ن
ـا� کامپیوترهــا و موبایــل هــای خــود مطمـ ئ ن
ـا� هــای جدیــد از بـ ی ن
ـای�ی و هکرهــا بســیار ســخت
ـ� باشــید کار را بــرای مجرمــان سـ ب
خواهیــد کــرد .دلیــل اصــی گسـ تـرش بــاج افــزار  WannaCryعــدم بــروز رسـ ن
ـا� بــوده اســت .مایکروســافت تقریبــا دو مــاه قبــل بــا انتشــار آپدیــت مربــوط

بــه ایــن حملــه ،امــکان جلوگـ یـری از بــروز آن را فراهــم کــرده بــود .درصورتیکــه ســازمانها کامپیوترهــای خــود را بــروز نگــه میداشــتند ،ایــن حملــه تحــت
هیــچ ش�ایطــی قــادر بــه کار کــردن نبــود .بــرای اطمینــان از اینکــه دســتگاه هــای شــما دارای آخریــن آپدیــت هســتند ،بخــش بــروز رسـ ن
ـا� خــودکار(automatic
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 )updateرا در صــورت امــکان فعــال کنیــد .ایــن امــکان نــه تنهــا بــر روی
کامپیوتــر و موبایــل شــما قابــل پیــاده ســازی اســت بلکــه بــر روی اکــرث
ـ� تا� کــه امــکان اتصــال بــه ت
تجهـ ی ز
این�نــت را دارنــد نظـ یـر تلویزیــون هــای
گ
قابــل اتصــال بــه ت
این�نــت ،روترهــای خانــی ،کنســول هــای بــازی ،حـ تـی
شــاید اتوموبیــل شــما هــم وجــود دارد .اگــر سیســتم عامــل و یــا دســتگاهی
کــه از آن اســتفاده میکنیــد ماننــد  Windows XPبــه دلیــل قدیمــی بــودن از
قابلیــت بــروز رسـ ن
ـا� برخــوردار نیســتند ،آن را بــا مــدل هــای جدیــد کــه
ایــن قابلیــت را دارنــد عــوض کنیــد.

پشتیبان یگ�ی

ـای�ی نظـ یـر بــاج افــزار هــا در پــاره ای مــوارد ممکن اســت سیســتم
حمــا سـ ب
هــای بــه روز را نـ ی ز
ـ� آلــوده کننــد .راه دوم جهــت محافظــت از اطالعــات،
گرفـ ت ن
ـ� پشــتیبان از داده هاســت .منظــور از پشــتیبان ،کـ پـی کــردن اطالعــات

در جـ یـا� بــه غـ یـر از کامپیوتــر و یــا موبایــل اســت .در صــورت از دســت دادن

ت
نظ�
کلید محافظت از خود در برابر
حمال� ی
 WannaCryسه قدم بسیار ساده است :کامپیوتر خود
را بروز نگه دارید ،مراقب حمالت از نوع فیشینگ
بگ�ید.
باشید و از سیستم های خود پشتیبان ی

اطالعــات ارزشــمند خــود میتوانیــد بــا اســتفاده از فایلهــای پشــتیبان ،آنهــا
گ
عل�غــم ســاد� و کــم هزینــه بــودن پشــتیبان
را بازیـ بـا� کنیــد .متاســفانه ی
ـ� پشــتیبان وجــود دارد :رســانه ی ز
گـ یـری ،افــراد بســیاری در انجــام آن کوتاهــی میکننــد .دو راه بــرای گرفـ ت ن
ف�یــی یــا ذخـ یـره ســازی ابــری .هرکــدام از ایــن
رویکردهــا دارای معایــب و مزایــای خــاص خــود اســت .اگــر مطمـ ئ ن
ـ� نیســتید کــه از کــدام روش اســتفاده کنیــد میتوانیــد هــر دو رویکــرد را بطــور همزمــان
ف�یــی تجهـ ی ز
بگ�یــد .رســانه ی ز
ـ� تا� هســتند کــه شــما کنـ تـرل آن را در دســت داریــد نظـ یـر حافظــه هــای  USBخارجــی( )External USB driveیــا حافظــه
بــکار ی
هــای تحــت شــبکه کــه در خانــه و یــا محــل کار شــما وجــود دارد .اســتفاده از رســانه ی ز
ف�یــی شــخیص ایــن مزیــت را دارد کــه شــما قــادر خواهیــد بــود کــه
بگ�یــد .از معایــب ایــن روش ایــن اســت کــه اگــر ســخت افــزار شــما آلــوده بــه
حجــم زیــادی از اطالعــات را بــا رسعــت بــاال بازیـ بـا� کنیــد و یــا از آن پشــتیبان ی
ـ� آلــوده کنــد .درصورتیکــه از رســانه ی ز
ـ� اثــر بگــذارد و آن را نـ ی ز
بدافزارهـ یـا� مثــل بــاج گـ یـر شــود ،ممکــن اســت بــر روی پشــتیبان شــما نـ ی ز
ف�یــی خودتــان بــرای
پشــتیبان گـ یـری اســتفاده میکنیــد الزم اســت آن را خــارج از ســایت و در یــک محــل امــن ذخـ یـره کنیــد .بــر روی هــر پشـ ن
ـتیبا� کــه ذخـ یـره میکنیــد برچســب

درســت را بچســبانید .راهکارهــای ابــری( )Cloud-based solutionsبــه رسویــس هــای آنالیـ نـی اطــاق میشــود کــه فایلهــای شــما بــر روی ت
این�نــت پشــتیبان
گ
گـ یـری و ذخـ یـره میشــوند .معمــوال بــرای انجــام ایــن کار میبایســت برنامــه ای بــر روی کامپیوتــر نصــب شــود .ت
مهم�یــن مزیــت راهکارهــای ابــری ســاد� آن
گ
اســت .عــاوه برایــن ،در صــورت آلــوده شــدن بــه بــاج افــزار معمــوال آلــود� بــر روی پشــتیبان ذخـ یـره شــده در ابــر اثــری نخواهــد داشــت .از معایــب ایــن
راهــکار ایــن اســت کــه پشــتیبان گـ یـری و یــا بازیـ بـا� داده هــای بــا حجــم بــاال بســیار زمــان بــر خواهــد بــود .در خصــوص حریــم خصــویص و امنیــت پشــتیبان
هــای ابــری بــرریس کــرده و از درسـ تـی عملکــرد آن مطمـ ئ ن
ـ� شــوید .آیــا رسویــس پشــتیبان از امنیــت هــای قــوی نظـ یـر رمزگــذاری بــر روی داده هــا و احــراز
هویــت قــوی پشـ ن
ـتیبا� میکنــد.
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فیشینگ

هکرهــا همیشــه در حــال بــروز رسـ ن
ـای�ی از ش
رو� بــه نــام فیشــینگ بــرای حملــه و آلــوده کــردن
ـا� و تغیـ یـر روشــهای حملــه هســتند .اغلــب مجرمــان سـ ب
ـا� اســتفاده میکننــد .فیشــینگ زمـ ن
قربـ ن
ـای�ی بــرای شــما ایمیــی ارســال میکننــد و بــا اســتفاده از حقــه هـ یـا� شــما را ترغیــب
ـا� اتفــاق میافتــد کــه مجرمــان سـ ب
میکننــد کــه فایــل آلــوده ای را کــه پیوســت شــده بــاز یــا اجــرا کنیــد و یــا یــک وب ســایت مخــرب را بــاز کنیــد .در صــورت انجــام ایــن کار ممکــن اســت کامپیوتــر
شــما آلــوده شــود .اگرچــه بــاج افــزار  WannaCryاز ایــن روش بــرای حملــه اســتفاده نمیکنــد ویل بســیاری از حمــات دیگــر و اکـرث بــاج گـ یـر هــا ایــن روش را
ـای�ی کــه  WannaCryرا ایجــاد کردنــد ،مطمئنــا روش هــای حملــه خــود را بــه روز میکننــد و در مــاه
میگ�نــد .عــاوه بــر ایــن ،مجرمــان سـ ب
بــرای حملــه بــه کار ی
گ
هــای تآ� بــا تکنیــک هــای جدیــد نظـ یـر فیشــینگ باعــث آلــود� کامپیوترهــای بیشـ تـری خواهنــد شــد .کلیــد محافظــت از خــود در قبــال حمــات ایمیــی رجــوع
ـتثنا� و فریبنــده بــه شــما پیشــنهاد میکنــد،
بــه عقــل ســلیم( )common senseاســت .اگــر ایمیــی بــه نظــر عجیــب ،بســیار مشــکوک و یــا بــه نظــر فرصـ تـی اسـ ی
ـای�ی اســت.
بــه احتمــال زیــاد یــک حملــه سـ ب

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHت
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،ت
دســریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
مشــرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
بیشــر بدانیــد.
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
آدرسsecuringthehuman.sans.org/ouch/archives :

پی�و در ارائه راهکارهای امنیت شبکه و اطالعات ،خدمات مشاره ،آموزش و تست نفوذ .اطالعات ت
ش�کت شبکه امن ،ش
بیش� درwww.safenet-co.net :

منابع

بدافزار چیست		:
				
باج افزار:
			
پشتیبان یگ�ی:
				
فیشینگ:
			
استفاده امن از ابر:

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#march2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#august2016
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#august2015
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2015#december2015
https://securingthehuman.sans.org/ouch/2016#november2016

گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Cathy Click, Cheryl Conley :
ت
هدای�
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل ،مجید

securingthehuman.sans.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.sans.org/blog

