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 5نسخه  GandCrabافزار باج

دیده  GandCrabافزار در بررسی و رصد فضای سایبری در زمینه بدافزار، خبر انتشار نسخه پنجم از باج

انگلیسی بصورت تصادفی به کاراکتری متشکل از حروف  5با اضافه کردن پسوند  شود. این نسخهمی

ند. کهای شناسایی شده در سیستم را رمزگذاری میانتهای هر فایل به کار خود ادامه داده و تمامی فایل

-[extension]های دورن یک پوشه، فایل راهنما بصورت افزار برای فایلبعد از اتمام فعالیت باج

DECRYPT.html های قبلی های این نسخه با نسخهاز تفاوتدهد. ایجاد کرده و درون پوشه قرار می

توان به مواردی همچون نوع پسوند اضافه شده، تغییر صفحه دسکتاپ و ارائه راهنما، تغییر پیام می

نمایش داده شده برای کاربر اشاره کرد. این نسخه با شناسایی اتوماتیک زبان سیستم، اقدام به نمایش 

در صورتی که زبان سیستم، کشور روسیه باشد، هیچ فعالیتی از  فایل راهنما نسبت به آن زبان کرده و

ای هنحوه انتشار این نسخه بصورت دقیق معلوم نبوده ولی نسخهگردد. خود نشان نداده و متوقف می

، اکسپلویت RDPهای کاربردی، پروتکل های جعلی، آپدیت جعلی برنامهافزار از طرق ایمیلقبلی این باج

اده شده توان نوع الگوریتم استفافزار میاند. با تحلیل و بررسی کدهای باج. انتشار یافتهو .. Falloutکیت 

 های قبلی نیز از آن استفاده شده بود.احتمال داد که در نسخه Salsaرا به الگوریتم 

 
 شده برای کاربرمتنی نشان دادهپیام   – 1شکل 
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 نحوه فعالیت بدافزار

و اجرا در سیستم، ابتدا با استفاده از رجیستری سیستم سعی در دریافت زبان مورد  افزار بعد از انتقالباج

گردد که اگر زبان سیستم، زبان افزار مشاهده میباشد. در بررسی و اجرای باجاستفاده در ویندوز می

زبان ه کافزار حذف شده و تاثیری در سیستم ندارد ولی در صورتیروسیه باشد در این صورت فایل باج

 گردد. بعد از این مرحلهافزار شروع میتشخیص داده شده زبان غیر روسی باشد فعالیت اصلی باج

ردد. سپس تمام گتغییراتی در رجیستری سیستم اتفاق افتاده و مقادیری در رجیستری سیستم ثبت می

 ها، فایل قبلی رایلکند. بعد از اتمام کار رمز فاها را رمز میهای سیستم را دریافت کرده و آنفایل

کاراکتر بصورت تصادفی از حروف  5حذف کرده و فایل رمزشده جدید را با پسوندی که متشکل از 

های درون پوشه یک فایل متنی را کند. بعد از اتمام رمزگذاری فایلباشد، جاگذاری میانگلیسی می

دهد. بعد از اتمام یرا ایجاد و در درون پروشه قرار م DECRYPT.html-[extension]بصورت 

راهنمای  خواهد تا فایلهای سیستم، پس زمینه سیستم را تغییر داده و در آن از کاربر میرمزگذاری فایل

هایی برای سرورهای ایجاد شده را برای ارتباط با مهاجمان مطالعه کند. سپس شروع به ارسال داده

 طی آورده شده است.آدرس سرورهای ارتبا 6کند که در جدول شماره مختلفی می

 
 های رمزشدهای از فایلنمونه -2شکل 

نوان عهای فعال قادر به شناسایی فایل بهویروسگردد که بیشتر آنتیمشاهده میهمچنین در شکل زیر 

 ویروس خود را بروزرسانی کرده و استفادهتوان آنتیاند و برای جلوگیری از فعالیت آن میبدافزار شده

 کرد.
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 هاویروستشخیص فایل در آنتی - 3شکل 

 پاکسازی بدافزار از سیستم

های لتوان با استفاده از فایتوان انجام داد. ولی میدر سیستم در عمل کاری نمیبرای پاکسازی بدافزار 

 است، اقدام به بازیابی اطلاعات کرد. پشتیبان که قبلا از سیستم گرفته

امنیتی را  و راهکارهای کردهویروس بروزشده، اسکن تفاده از آنتیها، سیستم را با اسبعد از بازیابی فایل

 کنیم.برای سیستم خود لحاظ می

 و پیشگیری های مراقبتراه

خود را ایمن نگه داریم و از افشای اطلاعات و سواستفاده از آن مراقبت کنیم باید  سیستمبرای اینکه 

 راهکارهای زیر را در نظر بگیریم:

 های قوی و معتبر استفاده کنیم.ویروساز آنتی -1
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ویروس قدرت لازم را برای تشخیص یک فایل بدافزار را ندارند و فقط های آنتیبیشتر برنامه

ها، بعد از تحقیق مختصری در ویروس را بر روی خود دارند. هنگام استفاده از آناسم یک آنتی

 د.ویروس قوی و خوبی را انتخاب کرتوان یک آنتیمیها مورد آن

 کنیم. های مشکوک خودداریاز دانلود و نصب برنامه -2

ب بوده گردند مخرهای دیگر ارائه میهایی که از طریق تبلیغات یا از طریق کانالبیشتر برنامه

نظر به هایی که مشکوکباشد. لذا از دانلود و نصب برنامهو احتمال آسیب رسیدن به سیستم می

 رسند باید خودداری کرد.می

 ها و اطلاعاتگیری مداوم از فایلپشتیبان -3

یستم سها و اطلاعات موجود بر روی توانند فایلباشند و میافزار میبیشتر بدافزارها از نوع باج

ها را ناممکن کنند و یا در برخی از بدافزارها امکان حذف یا را رمز کرده و دسترسی به آن

به  ،برای درمان بعد از آلوده شدن به بدافزارخرابکاری بر روی اطلاعات وجود دارد. لذا 

ا و هکار بصورت مداوم )هفتگی یا ماهانه( از فایلکنیم. برای اینهای پشتیبان نیاز پیدا میفایل

گهداری نها را در یک دستگاه دیگر اطلاعات حساس و مورد نیاز فایل پشتیبان ایجاد کرده و آن

 کنیم.

 های مشکوکعدم بازکردن ایمیل -4

. لذا باید از یابندزننده انتشار میها با عناوین گولافزاری از طریق اسپم ایمیلیشتر حملات باجب

ها را حذف کنیم. در این نوع ها خووداری کرده و در همان لحظه آنباز کردن این نوع از ایمیل

ها م اجرای آنبدافزار قرار داده شده و هنگا pdfیا  wordهای مانند ها، در داخل فایلاز ایمیل

 کنند.اندازی خود در سیستم میبدافزار اجرا شده و اقدام به نصب و راه
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