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<_ مقدمه

پیدایش نخسین نمونه از باج افزارهای رمزگذار1 به اوایل دهه 1390 باز می گردد. تا قبل از آن واژه »باج افزار« یا »Ransomware« به 

بدافزارهای بسیار ساده ای که دسترسی به دستگاه را صرفا با نمایش تصویری حاوی یک پیام جعلی  مسدود می کردند اطالق می شد.

شکل 1  نمونهایازتصاویریکهتوسطباجافزارهایابتداییغیررمزگذاربهمنظورترساندنکاربرو
تشویقاوبهپرداختباجبهصورتتمامصفحهظاهرمیشد

Crypto Ransomware 1

Encryption Key 2

World Economic Forum 3

در سال 1392، با ظهور CryptoLocker نقطه عطفی، نه فقط در عملکرد باج افزارها که در دنیای تهدیدات سایبری پدید آمد. باج افزار 

CryptoLocker با ایجاد یک کلید2 2048-بیتی و با بکارگیری الگوریتم RSA توانست تا از طریق رمزگذاری فایل های ذخیره شده بر روی 

دستگاه آلوده، در مدتی کوتاه حداقل 3 میلیون دالر را از قربانیان خود در ازای رمزگشایی آنها اخاذی کند.

در اندک زمانی، بسیاری از نویسندگان بدافزار و هکرها به ساخت و انتشار باج افزارها روی آوردند. با این هدف که با رمزگذاری فایل ها، 

دسترسی به آنها به نحوی مسدود شود که بدون در اختیار داشتن کلیدی که تنها در دست مهاجم است نتوان آنها را به حالت قبل 

برگرداند.

بر اساس گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد3 در زمستان 1400 آن را منتشر کرد در سال 2020، در مقایسه با سال میالدی قبل از آن تعداد 

باج افزارها 435% و مبلغ اخاذی شده توسط گردانندگان این بدافزارهای مخرب 4 برابر افزایش پیدا کرد. ]1[

کاربران و سازمان های ایرانی نیز همواره در فهرست اهداف باج افزارها قرار داشته اند.

جزییات بیشتر در خصوص باج افزارها را در این گزارش فنی که توسط متخصصان شرکت رامونا پردازش تهیه شده است بخوانید.
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<_ رمزنگاری؛برگبرندهباجافزارها

بهطورکلیباجافزارهادرزماناجرابررویدستگاهقربانیاقدامبهانجامامورزیرمیکنند:

 رمزگذاریفایلها؛	

 تغییرپسوندفایلهایرمزشدهکهدراکثرمواقعپسوندجدیدمعرفنامآنباجافزاریانسخهآناست؛	

 ایجادیکفایلباعنوانRansomNoteکهدرآنضمنشرحماوقعبهنحوهبرقراریارتباطبامهاجماناشارهمیشود.	

رمزنگاری1،ابزاراصلینویسندگانباجافزاردروادارکردنقربانیانخودبهپرداختباجاست.

روالی قابلفهم،طبق و آن،اطالعاتومفاهیمآشکار براساس /منطقی«که »ریاضی الگوی یا نظام ازیک رمزنگاریعبارتاست

برگشتپذیربهاطالعاتینامفهوموگنگتبدیلمیشود.ایناطالعاتنامفهوموگنگتوسطکسیکهروالمعکوسوپارامترهایالزم

رامیداندقابلبرگشتوبهرهبرداریاست.]2[

ازنگاهبرنامهنویسی،درجریانفرایندرمزنگاریدنبالهایازبیتهایابایتهابدونتوجهبهمحتویاتزبانشناختیآنها،طبقروالی

معلوموغیرسلیقهایدرهمورمزمیشود.درروالرمزنگارِیدنبالهدادهها،»کلیدرمز«بهعنوانپارامتردرمتندادههاترزیقمیشودو

چگونگیدرهمشدندادههابهمقدارکلیدوابستهاست.]2[

سامانه های رمزنگاری به دو رده کلی »رمزنگاری متقارن«2 و »رمزنگاری کلید عمومی«3 تقسیم می شوند. در رمزنگاری متقارن، رمزنگاری و 

رمزگشایی اطالعات با کلیدی مشابه صورت می پذیرد. اما در الگوریتم های رمزنگاری کلید عمومی، دو پارامتر به عنوان »کلید عمومی«4 و 

»کلید خصوصی«5 تعریف شده که با »کلید عمومی« می توان داده ها را رمزنگاری کرد ولی داده های رمز شده را نمی توان با چنین کلیدی از 

رمز خارج کرد. پارامتر »کلید خصوصی« در نزد صاحب آن به صورت سری و محرمانه نگهداری می شود. بدین ترتیب فقط و فقط صاحب 

کلید می تواند داده های رمز شده با »کلید عمومی« را از رمز خارج کند. ]2[

استحکام رمزنگاری، به طول کلید آن بستگی دارد. برای مثال، در صورتی که در روش متقارن از یک کلید با طول 128 بیت استفاده شود، 

بزرگی عدد آن از مرتبه 1038×3.4 خواهد بود که حدودا معادل تعداد مولکول های پانصد میلیارد تن آب است! هرگاه کسی بخواهد 

چنین فضایی را با سرعت یک میلیون کلید در ثانیه جستجو کند، زمانی به نتیجه خواهد رسید که عمر خورشید به پایان رسیده است! 

]2[بنابرایناگریکفایلبهنحویصحیحرمزگذاریشودعمالبرگرداندنآنبهحالتقبلبدوندراختیارداشتنکلیدامکانپذیرنخواهد

بود.

بهطورمعمولباجافزارهاازروالزیرتبعیتمیکنند:]3[

با استفاده از یک کلید، فایل های کاربر رمزگذاری متقارن می شوند؛- 1

از کلید عمومی آن، کلید رمزگذاری متقارن مرحله قبل را رمز - 2 باج افزار یک »جفت کلید سمت کالینت«6 ایجاد کرده و با استفاده 

می کند؛

باج افزار یک »جفت کلید سمت سرور«7 ایجاد کرده و با استفاده از کلید عمومی آن، کلید خصوصی مرحله قبل را رمز کرده و در ادامه - 3

کلید خصوصی جفت کلید جدید را به مهاجم ارسال می کند.

در این صورت مهاجم با در اختیار داشتن کلید خصوصی سمت سرور قادر خواهد بود تا کلید خصوصی سمت کالینت و بعد از آن کلید 

رمزگذاری متقارن مرحله 1 و در نهایت فایل های قربانی را رمزگشایی کند.

Cryptography /  Encryption 1

Symmetric Key Cryptosystem 2

Public Key Cryptosystem 3

Public Key 4

Private Key 5

Client-side Key Pair 6

Server-side Key Pair 7
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الگوریتم کلید عمومی برای رمزگذاری کلید الگوریتم متقارن برای رمزگذاری فایل ها .عنوان باج افزار

RSA (2048-bit) AES Pysa

RSA (2048-bit) AES Nefilim

RSA (2048-bit) Salsa20 REvil / Sodinokibi

RSA Salsa20 Ranzy Locker

RSA Salsa20 BlackMatter

RSA (2048-bit) ChaCha20 MountLocker

RSA (2048-bit) ChaCha20 Conti

RSA (2048-bit) AES Avaddon

ECDH ChaCha8 Babuk

RSA (2048-bit) RC4 Bitpaymer

RSA (2048-bit) ChaCha20 Maze

ECDH AES HelloKitty

جدول شماره 1، عنوان الگوریتم های رمزنگاری استفاده شده توسط برخی باج افزارهای مطرح را نمایش می دهد.

جدول 1الگوریتمهایرمزنگاریبرخیباجافزارها]4[

همانطورکهدربخشهایبعدیبهآنپرداختهخواهدشدآلودگیبهباجافزارهمیشهبهمعنایمیسرنبودنبرگرداندناطالعاتنیست.
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<_ رمزارزها؛مسببگسترشباجافزارها

»رمزارزها«1 یکی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در گسترش باج افزارها در حدود یک دهه اخیر بوده اند.

رمزارزها نوعی ارز دیجیتال هستند که بدون نیاز به وجود یک نهاد مرکزی نظیر بانک قادرند تا به صورت غیرمتمرکز در بستر شبکه های 

کامپیوتری تبادل شوند. عدم نیاز به متمرکزسازی در رمزارزها از طریق فناوری موسوم به »زنجیره بستکی«2 که خود گونه ای »دفتر لک 

توزیع شده«3 است فراهم شده است. همچنین در رمزارزها از رمزنگاری برای ایمنی تراکنش ها و کنترل خلق واحدهای جدید استفاده 

می شود. ]5[

در رمزارزها هر کاربر می تواند صاحب یک »کیف پول«4 باشد. به بیان ساده کیف پول در رمزارزها معادل حساب بانکی در پول های اعتباری 

نظیر ریال، دالر و یورور است. هر کیف پول دارای یک کلید خصوصی و کلیدی عمومی است. کلید عمومی، نشانی کیف پول )معادل شماره 

حساب بانکی در پول های اعتباری( و کلید خصوصی گذرواژه کیف پول است.

»بیت کوین«5 که در زمستان 1387 ایجاد و عرضه شد را می توان اولین رمزارز دانست. پیش از آن، در پاییز همان سال، در مقاله ای تحت 

عنوان »Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System« به قلم »ساتوشی ناکاموتو«6 بنیاد و اساس این رمزارز معرفی شده بود. 

در خصوص ساتوشی ناکاماتو، به عنوان بنیانگذار و خالق ناشناس بیت کوین گمانه زنی های زیادی مطرح شده است. هویت او همواره 

مجهول بوده و هیچ گاه روشن نشد.

Cryptocurrency / Crypto-currency / Crypto 1

Blockchain 2

Distributed Ledger 3

Wallet 4

Bitcoin 5

Satoshi Nakamoto 6

شکل 2  صفحهاولمقالهایکهدرپاییز1387منتشرگردیدودرآنبرایاولینباربیتکوینمعرفیشد]6[
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از جمله ویژگی های رمزارزهایی همچون بیت کوین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قابل دسترس بودن برای هر کاربر، صرف نظر از سیاست های بانکی کشور محل اقامت او؛	 

سرعت باالی انتقال وجه؛	 

اطمینان از انتقال وجه و در عین حال امکان پذیر بودن ناشناس ماندن هویت واقعی واریزکننده و دریافت کننده.	 

همه این ویژگی ها، تبهکاران از جمله باج گیران سایبری را قادر می کنند تا با به اشتراک گذاری تنها کیف رمزارز خود، به سادگی، به سرعت 

و بدون آن که ترس از شناسایی شدن توسط نهادهای قانونی را داشته باشند اقدام به اخاذی مبالغ هنگفت از قربانیان خود کنند.

نهادهای  و  دولت ها  فراهم کرده اند.  باج افزار  بی محبای گردانندگان  دادن  برای جوالن  را  بستر  رمزارزها هستند که  این  دیگر  به عبارت 

به  مواقع  اکثر  در  اما  شده اند  افراد  این  از  برخی  دستگیری  و  شناسایی  به  موفق  محدودی  موارد  در  چه  اگر  نیز  بین المللی  قانونی 

و   1400 مهر  اواخر  در  مثال،  برای  کرده اند.  عمل  مستأصل  باج  دریافت کنندگان  واقعی  هویت  ماندن  ناشناس  ماهیت  دلیل 

کشور  این  دولت  متحده،  ایاالت  حیاتی  زیرساخت های  برخی  و  بزرگ  شرکت های  از  تعدادی  به  باج افزاری  مخرب  حمالت  پی  در 

کند. تحریم  حمالت  این  گردانندگان  به  وجه  انتقال  در  آن  نقش  دلیل  به  را  چک  جمهوری  در  رمزارز  صرافی  یک  تا  توانست  تنها 

شکل 3  تحریمیکصرافیدرجمهوریچک؛نمونهایازاقداماتقانونینهچندانمؤثر
ایاالتمتحدهبرایتوقفحمالتباجافزاریبهسازمانهایاینکشور]7[
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یا در نمونه ای دیگر، در اواخر اردیبهشت 1401، وزارت امور خارجه ایاالت متحده اعالم کرد که در ازای ارائه اطالعات در خصوص هویت و/

یا محل گردانندگان باج افزار Conti تا سقف 15 میلیون دالر پاداش خواهد داد. این وازتخانه تا 10 میلیون دالر از این پاداش را در ازای 

افشای هویت و موقعیت سران Conti در نظر گرفته و 5 میلیون دالر دیگر نیز در ازای اطالعاتی است که منجر به دستگیری یا محکومیت 

افرادی که به نحوی در حمالت Conti دخالت داشته اند شود. در آن زمان وزارت امور خارجه ایاالت متحده به نقل از FBI گزارش کرد که 

تا ژانویه سال میالدی 2022، بیش از یک هزار کسب وکار و سازمان قربانی Conti شدند. در مجموع نیز قربانیان افزون بر 150 میلیون دالر 

باج به گردانندگان این باج افزار پرداخت کردند. ]8[

شکل 4  توییتسخنگویایاالتمتحدهدرخصوصپاداش15میلیوندالریدرازایافشای
]8[Contiهویتگردانندگان
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<_ باجافزارهایمبتنیبرMBR؛گونهایمحدودامامخرب

اکثر باج افزارهای سال های اخیر، فایل ها را بدون از کار انداختن سیستم عامل - نظیر Windows و Linux - رمزنگاری می کنند که در نتیجه 

آن قربانی همچنان قادر به ورود به سیستم عامل خواهد بود. اما خانواده ای دیگر از این تهدیدات، اقدام به آلوده سازی »رکورد راه انداز 

اصلی« یا همان Master Boot Record - به اختصار MBR - می کنند تا با اجرای یک کد مخرب، جدول پرونده های موجود بر روی دیسک 

سخت1 را رمزگذاری گرده و از اجرای سیستم عامل جلوگیری کنند.

معموال در جریان حمالت این نوع باج افزارها در زمان روشن شدن دستگاه و فراخوانی MBR در پیامی آلودگی دستگاه و نحوه برقراری 

ارتباط با مهاجمان اطالع رسانی می شود.

شکل 5  تصاویریکهدرزمانباالآمدندستگاهآلودهبهباجافزارPetyaظاهرمیشوند]9[

از جمله باج افزارهای با این نوع عملکرد می توان به Petya اشاره کرد که در اواخر سال 1394 موفق شد تا با انتشار توسط ایمیل های 

با پیوست2 مخرب تعداد چشمگیری از دستگاه ها را به خود آلوده کند. یک سال بعد نیز، نسخه جدیدی از Petya، با انتشار از طریق 

بهره جوی EternalBlue Exploit توانست تعداد زیادی دستگاه را به خصوص در کشور اوکراین از کار بیندازد. برخی منابع، از آن نسخه 

جدید به دلیل تفاوت در روش انتشار و متفاوت بودن سازنده یا سازندگان آن با عنوان NotPetya یاد می کنند. شرکت Kaspersky و 

برخی کارشناسان معتقدند که در NotPetya سازوکاری برای بازگرداندن اطالعات رمز شده، حتی در صورت پرداخت باج، لحاظ نشده و 

هدف آن صرفا از کاراندازی دستگاه های سازمان های هدف حمله بوده است. ]10[

NTFS File System 1

Email Attachment 2
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<_ سرقت؛عالوهبررمزگذاری

از راهکارهای اساسی مقابله با  با گسترش باج افزارها، روال ها و سازوکارهای تهیه نسخه پشتیبان1 از داده های حساس به عنوان یکی 

باج افزارها بیش از قبل مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفت. در نتیجه آن، علیرغم موفقیت مهاجمان در رخنه به شبکه و توزیع 

باج افزار بر روی بسیاری از دستگاه ها، این سازمان ها از پرداخت مبلغ اخاذی شده خودداری می کردند. بدین ترتیب مهاجمان نیاز به اهرم 

فشار دیگری برای وادار ساختن قربانیان به پرداخت باج داشتند. از طرفی افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت بسیاری از سازمان ها امکان 

سرقت حجم قابل توجهی از فایل ها را در مدتی کوتاه فراهم می کرد. موضوعی که سبب ظهور واژه جدید در دنیای امنیت سایبری، تحت 

عنوان »اخاذی دوگانه«2 شد. طی سه سال اخیر، بسیاری از گردانندگان حرفه ای باج افزار در جریان حمالت هدفمند خود به شرکت ها و 

سازمان های بزرگ عالوه بر رمزگذاری فایل ها، اقدام به سرقت اطالعات نیز کرده اند.

همان طور که پیش تر اشاره شد در جریان اجرای باج افزار بر روی دستگاه، فایل معروف به Ransom Note در هر پوشه ای که حداقل یکی 

از فایل های آن رمز شده است کپی می شود. در فایل مذکور عالوه بر اطالع رسانی رمز شدن فایل ها و روش برقراری ارتباط با مهاجمان، 

مهلتی نیز برای پرداخت باج تعیین شده است. در جریان حمالت اخاذی دوگانه، چنانچه سازمان قربانی، باج را در مهلت تعیین شده 

پرداخت نکند نام آن بر روی سایت به اصطالح »نشت داده ها«3 به صورت عمومی منتشر می شود تا اطالع همگان از هک شدن سازمان، 

مسئوالن آن را بیش از پیش برای پرداخت مبلغ اخاذی شده تحت فشار قرار دهد. اگر همچنان سازمان قربانی از باج دادن سر باز بزند، 

اطالعات سرقت شده بر روی سایت مذکور منتشر یا به حراج گذاشته می شود تا به قربانیان بعدی نیز این پیام رسانده شود که اگر از 

درخواست این تبهکاران سرپیچی کنند عاقبتی مشابه در انتظارشان خواهد بود.

بر اساس گزارش شرکت Group-IB، در شش ماهه دوم 2020 و شش ماهه اول 2021، در مجموع داده های سرقت شده از 2371 شرکت 

بر روی سایت های نشت داده افشا شد که در مقایسه با دوره مشابه قبل از آن 935% افزایش را نشان می دهد. ]11[

Backup 1

Double Extortion 2

Data Leak Site 3

شکل 6  سایتنشتدادهباجافزارContiکهدرآنفایلهایسرقتیازیکیازسازمانهای
قربانیحمالتآنبهاشتراکگذاشتهشده ]12[
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<_ کسبوکاریپرسودوکمخطربرایتبهکاران

در اواخر مهر 1400، وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعالم کرد که گردانندگان باج افزار، تنها در شش ماهه اول سال میالدی 2021، مجموعا 

590 میلیون دالر از قربانیان خود اخاذی کردند. این در حالی است که به گفته این نهاد آمریکایی مجموع مبلغ اخاذی شده در لک سال 

2020، اندکی بیش از 416 میلیون دالر بوده است. ]13[ اما دلیل افزایش افسار گسیخته اخاذی های سایبری چیست؟

در سال های پایانی دهه 1390، به تدریج مهاجمان به این نتیجه رسیدند که بجای انتشار بی هدف و انبوه باج افزار، تمرکز خود را بر روی 

سازمان هایی خاص قرار دهند و پس از نفوذ به شبکه آنها و اقدام به رمزگذاری گسترده فایل ها به خصوص فایل های حساسی همچون 

بانک های داده کنند. در عوض صرف وقت و منابع بیشتر برای تدارک چنین حمالتی نیز مبالغ هنگفتی را از این قربانیان اخاذی می کنند. 

برای مثال، در بهار 1400 و در پی حمله باج افزاری به شرکت CNA Financial، خبرگزاری Bloomberg News به نقل از دو منبع آگاه خبر 

داد که این غول بیمه ایاالت متحده اقدام به پرداخت باج 40 میلیون دالری به مهاجمان کرده است. ]14[

همچنین یکی از اقدامات گروه های حرفه ای برای نفوذ به سازمان های معروف و آلوده سازی دستگاه های آنها به باج افزار، بهره گیری از 

نفوذگرانی است که از آنها با عنوان Initial Access Broker - به اختصار IAB - یاد می شود. یک IAB با بکارگیری روش ها و ابزارهای 

خود تالش می کند تا به شبکه سازمان های مختلف نفوذ کند. اما این افراد پس از هک شبکه و ماندگار کردن خود در آن دست به اقدام 

بیشتری نمی زنند. بلکه اطالعات اصالت سنجی1 الزم برای رخنه به شبکه هک شده را به مهاجمان دیگر نظیر نویسندگان، گردانندگان و 

توزیع کنندگان باج افزار می فروشند. در حقیقت این افراد نقش یک »مرد میانی« را در حمالت سایبری ایفا می کنند.

به گفته Group-IB در حالی که در فاصله شش ماهه دوم 2020 تا شش ماهه اول 2021 محققان این شرکت 86و IAB فعال را شناسایی 

کرده بودند این تعداد در دوره یک ساله بعد از آن به 262 مورد رسیده است. ]11[

Credential 1

شکل 7 نمونهایازتبلیغفروشدسترسیبهیکسازمانتوسطیکIABو]15[
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یا سرویس«  به عنوان  »باج افزار  است؛  داشته  سایبری  اخاذی های  پیش  از  بیش  گسترش  در  کلیدی  نقشی  نیز   RaaS  ظهور 

Ransomware as a Service - به اختصار RaaS - یک الگوی کسب وکار باج افزاری است که در آن نویسندگان باج افزار، فایل مخرب آن 

را بسان آن چه که در خدمات SaaS شاهدیم به مشترکین اجاره می دهند. بدین  گونه آن دسته از تبهکاران سایبری که به دلیل نداشتن 

دانش یا زمان کافی قادر به کدنویسی و ساخت باج افزار خود نیستند می توانند به سادگی از خدمات اشتراکی RaaS نویسندگان باج افزار 

استفاده کنند. در ازای دریافت فایل مخرب، مشترِک RaaS نیز وظیفه انتشار آن را بر عهده دارد.

معموال، در ارائه سرویس به مشترکین RaaS، گردانندگان، یکی از مدل های کسب درآمد زیر را لحاظ می کنند: ]16[

دریافت مبلغی از مشترک به صورت ماهانه بابت حق عضویت، صرف نظر از میزان موفقیت مشترک در انتشار فایل مخرب و اخاذی 	 

از قربانیان

دریافت مبلغ حق عضویت از مشترک و در عین حال برداشتن سهم 20 تا 30 درصدی از مبالغ اخاذی شده از قربانیان	 

دریافت مبلغی مشخص از مشترک در ازای استفاده تنها یکبار او از فایل مخرب	 

شراکت کامل و به نوعی قراردادی	 

مشترِک RaaS می تواند به سادگی وارد پورتال شده، یک حساب کاربری ایجاد کند و پس از پرداخت حق عضویت فایل مخرب باج افزار 

را دریافت کند. برخی از گردانندگان RaaS خدمات حرفه ای همچون پشتیبانی 24/7 نیز به مشترکین خود ارائه می دهند. به ویژه آن 
که در یک سال گذشته بازار RaaS به شدت رقابتی شده و گردانندگان هر RaaS تالش می کنند تا با تبلیغ در تاالرهای گفتگوی اینترنتی1 

نفودگران در خصوص قابلیت های باج افزار خود و خدمات پس از فروش آن مهاجمان سایبری حرفه ای بیشتری را به جمع مشترکین خود 

اضافه کنند.

شکل 8  تبلیغREvilRaaSدریکتاالرگفتگویاینترنتی]17[

Forum 1
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قاچاق کوکایین درسال1992 باج افزار

60،000دالربهازایهرکیلوگرم 140،00دالربهازاریهرحمله  سود

5،000دالربهازایهرکیلوگرم 2،500دالربهازایهرحمله هزینه عملیات

%91 %98 حاشیه سود

50%بهازایهرکیلوگرم 0.08%بهازایهرحمله  احتمال دستگیری

25%بهازایهرکیلوگرم %0 احتمال کشته شدن

بسیارسخت بسیارناچیز میزان دشواری و موانع ورود به کسب وکار

جدول 2میزانسودوریسکاجرایحمالتباجافزاریدرمقایسهباقاچاق
کوکاییندرسال1992توسطکارتلهایکلمبیایی]18[]19[

از سویی دیگر اجرای حمالت باج افزاری، کسب وکاری پرخطر برای تبهکاران سایبری، حداقل تا کنون نبوده است. شرکت Coveware در 

گزارشی ]18[ به بررسی میزان سود و ریسک اجرای حمالت باج افزاری در مقایسه با قاچاق کوکایین در سال 1992 توسط کارتل های کلمبیایی 

پرداخته است که چکیده آن در جدول شماره 2 ارائه شده است. 

قاچاق کوکایین در سال 1992 و اجرای حمالت باج افزاری در سال جاری هر دو حاشیه سودی باالتر از 90% داشته اند. اما تفاوت در میزان 

خطر و ریسک این دو کسب وکار پلید است. در حالی که در سال 1992 قاچاق هر 2 کیلوگرم کوکایین منجر به دستگیری یک قاچاقچی 

و جابجایی هر 4 کیلوگرم از آن سبب مرگ یکی از افراد دخیل در عملیات می شد در سال های اخیر تعداد بسیار محدودی از باجگیران 

 سایبری به چنگ قانون افتاده اند. بدیهی است که در چنین شرایطی، افراد بدخواه بیشتری به این کسب وکار روی خواهند آورد.



گزارش فنی |نگاهیبهباجافزارها

} 15 {

<_ ایران؛هموارهدرفهرستاهداف
با گسترش اینترنت و بسترهای مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور، کاربران و سازمان های ایرانی سالهاست که در معرض این تهدید فراگیر 

و روزافزون قرار گرفته اند.

برای مثال، در تابستان 1396 مرکز امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای )ماهر( اعالم کرد که گزارش های متعددی از حمله باج افزاری به 

چندین سامانه بیمارستانی در کشور به آن مرکز واصل شده که خسارات جبران ناپذیری را به بار آورده است. در اطالعیه آن مرکز اشاره شده 

که حتی در مواردی، مهاجمین، با صرف زمان کافی و پس از کسب شناخت، زمان و الگوی انجام پشتیبان گیری از اطالعات را نیز شناسایی 

کرده و اقدام به رمزنگاری یا معدوم کردن آنها کرده بودند. ]20[

در مقاطعی نیز نمونه هایی خاص از باج افزارها، کاربران ایرانی را به طور گسترده هدف حمله قرار داده اند که از جمله آنها می توان به 

باج افزار STOP - که با نام Djvu نیز شناخته می شود - اشاره کرد.

شکل 9  هشدارمرکزامدادوهماهنگیعملیاترایانهایدرخصوصانتشارگستردهباجافزارSTOPدرکشور]21[

کاربران ایرانی تنها هدف باج افزارهای با دامنه انتشار جهانی قرار نداشته اند و مواردی از باج افزارهای با ماهیت فارسی نیز دیده شده 

است.

شکل Tyrant 10؛نمونهایازیکباجافزارفارسی]22[
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در مواردی نیز مهاجمان در ظاهر فارسی زبان خدمات RaaS ارائه می کنند که نمونه ای از آن در شلک 11 قابل مشاهده است.

شکل 11 تبلیغارائهخدماتRaaSتوسطمهاجماندرظاهرفارسیزبان]23[
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از طرفی دیگر حمالت حرفه ای هدفمند باج افزاری به سازمان های ایرانی در دو سال اخیر به طور چشمگیری افزایش داشته است. برای 

مثال، تصویر زیر صفحه مربوط به اخاذی از یک شرکت ایرانی قربانی باج افزار را در وب سایت LockBit در شبکه TOR نمایش می دهد 

که در آن مهاجمان تهدید می کنند که در صورت عدم پرداخت باج در موعد مقرر فایل های سرقت شده به صورت عمومی منتشر خواهد 

شد. ]24[

]24[LockBitشکل 12 صفحهمربوطبهاخاذیازیکشرکتایرانیرادروبسایت
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شکل 13  10کشوراولازلحاظکثرتباجافزاردردسامبر2021]28[

نکته قابل توجه این که هدف برخی از حمالت شاخص دو سال گذشته، نه اخاذی، که انجام خرابکاری و بروز اختالالت گسترده در شبکه 

قربانیان بوده است. برای نمونه در اوایل تابستان 1400، برخی ایستگاه های کاری، سرورها و سامانه های وزارت راه و شهرسازی و شرکت 

راه آهن برای مدتی دچار اختالل شدند. برخی گزارش ها از مسدود شدن دسترسی به بعضی ایستگاه های کاری حکایت داشت که بر روی 

آنها پیامی مبنی بر هک شدن نمایش داده شده بود. ]25[]26[ در گزارشی که مرکز مدیریت راهبردی افتا در خصوص حمله مذکور منتشر 

کرده اشاره شده که نفوذ به سامانه های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن، حداقل یک ماه قبل از مشخص شدن حمله سایبری، 

رخ داده بوده است. همچنین به گفته مرکز مدیریت راهبردی افتا مهاجم یا مهاجمان سایبری در صورتیکه در حمله سایبری خود، کنترل 

سیستم را به دست بگیرند، همه زیرساخت های فناوری اطالعات را تخریب کرده و بیشترین ضربه را وارد می کنند که خوشبختانه در حمله 

اخیر بدالیل مختلف از جمله منفک بودن سرور اصلی این اتفاق نیفتاد و سرورهای فرعی خسارت دیده، سریع جایگزین شدند. ]27[

بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت Bitdefender، در آخرین ماه از سال 2021 میالدی، ایران از لحاظ کثرت انتشار باج افزارها در جایگاه 

سوم جهان قرار داشته است. ]28[
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<_ وعدههایسرخرمنباجگیرانوقربانیانمستأصل

بسیاری از نهادهای قانونی و شرکت های امنیتی به قربانیان توصیه اکید می کنند که از پرداخت باج به مهاجمان خودداری کنند. هر چند 

که این نهادها خود نیز در اکثر مواقع راهکاری برای قربانیان ندارند )شلک 14( اما در هر صورت دادن باج نه فقط موجب استمرار فعالیت 

اخاذان سایبری می شود که در ازای پرداخت آن هیچ تضمینی برای بازگشت کامل اطالعات و/یا عدم افشای داده های سرقت شده هم 

وجود ندارد.

 %4

 %11

 %61

سهم سازمان هایی که پس از پرداخت باج موفق به 
بازگرداندن کل داده های رمزشده شده اند.

سهم سازمان هایی که اقدام به پرداخت باج ۱ میلیون 
دالر یا باالتر کردند.

میانگن داده های بازگردانده شده پس از 
پرداخت باج

شکل 15  میزانبازگشتدادههایرمزشدهپسازپرداختباجبهمهاجمان]30[

در اردیبهشت 1400، شرکت Sophos بر اساس نظرسنجی انجام شده از 5،600 مدیر فناوری اطالعات در 31 کشور جهان گزارشی را منتشر 

کرد که بر طبق آن تنها 4% از سازمان هایی که اقدام به پرداخت باج کرده بودند موفق به بازگردانی کامل اطالعات شده بودند. ]30[

شکل 14  نمونهایازپذیرشاینواقعیتتلخکهدربسیاریمواقعنهادهایقانونیوشرکتهای
امنیتیراهکاریبرایقربانیانباجافزارندارند]29[
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<_ RDPوایمیل؛اصلیترینروشهایانتشار

بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت Coveware، در سه ماهه اول 2022، ایمیل های با پیوست / لینک مخرب که با بکارگیری تکنیک های 

- Remote Desktop Protocol مهندسی اجتماعی کاربران ناآگاه را متقاعد به اجرای فایل باج افزار بر روی دستگاه می کنند و سرورهای با پودمان 

]31[ بوده اند.  سازمان ها  به  باج افزارها  ورود  درگاه  اصلی ترین  بودند  شده  پیکربندی  نادرست  به نحوی  که  باز   -  RDP اختصار  به 

شکل 16  اصلیترینروشهایمورداستفادهمهاجمانباجافزاربرایرخنهاولیهبهسازمانها]31[

همچنین به گفته شرکت Proofpoint، حدود 80% از سازمان ها در سال 2021 با ایمیل های ناقل باج افزار مواجه شده بودند. ]32[

سوءاستفاده از آسیب پذیری های امنیتی1 نیز یکی از ابزارهای مهاجمان در رخنه اولیه به سازمان ها به خصوص در جریان حمالت هدفمند 

است. فهرستی از آسیب پذیری های شناخته شده که سوءاستفاده از آنها گزارش شده در لینک قابل دسترس است:

https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog

Vulnerability 1

ایمیل با پیوست یا 
لینک مخرب

33%

RDPپودمان 
30%

 آسیب پذیری
امنیتی 
نرم افزار

18%

سایر
19%

https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
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خوشبختانه مواقعی نیز هست که امکان بازگرداندن فایل ها به حالت قبل به رایگان فراهم است. از جمله:

بعضا، باج افزار دارای باگی است که با روش هایی همچون مهندسی معکوس می توان فایل های دست درازی شده توسط آن را به 	 

حالت قبل برگرداند.

در مواردی هر چند نادر با مشارکت نهادهای قانونی بین المللی و سازمان های قضایی و انتظامی کشورهای مختلف و البته همراهی 	 

شرکت های امنیتی سرورهای حاوی کلید شناسایی و مصادره می شود. 

شرکا، کلیدهای 	  به  وارد کردن  یا خسارت  تعطیلی کسب وکار خود  نظیر  غیرمنتظره ای  دالیل  به  باج افزار،  نویسندگان  یا  نویسنده 

رمزگشایی را به صورت عمومی منتشر می کنند.

در این گونه موارد معموال یک یا چند شرکت سازنده ضدویروس اقدام به ساخت ابزاری رایگان برای بازگرداندن فایل های قربانیان می کنند. 

خوشبختانه اکثر این ابزارها در دو وب سایت www.nomoreransom.org و https://id-ransomware.malwarehunterteam.com به 

رایگان قابل دسترس هستند. وب سایت های مذکور با دریافت نمونه ای از فایل رمز شده و فایل موسوم به Ransom Note ضمن اعالم 

نام باج افزار مربوطه - در صورت شناخته شده بودن آن - منابع موجود جهت بازیابی فایل ها را در اختیار کاربر قرار می دهند.
 

پروژه No More Ransom )وب سایت www.nomoreransom.org( در تابستان 1395 از سوی واحد جرایم فناوری های پیشرفته پلیس 

هلند، مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا یوروپل، شرکت Kaspersky و شرکت McAfee راه اندازی شد. از زمان تا کنون ده ها شرکت امنیتی 

و نهاد خصوصی و دولتی در کشورهای مختلف به این پروژه ملحق شده اند. ]33[

<_ روزنهامید

www.nomoreransom.orgشکل 17  وبسایت

https://id-ransomware.malwarehunterteam.com 
https://id-ransomware.malwarehunterteam.com 
http://www.nomoreransom.org
http://www.nomoreransom.org
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> جمعبندی /<

باج افزارها  تخریب  میزان  افزایش  روند  که  می شود  پیش بینی  گزارش  این  در  شده  ارائه  تحلیل های  و  آمار  اساس  بر 

همچنان استمرار داشته باشد. مؤثرترین راهکار، پیشگیری از آلودگی به این تهدیدات مخرب است. استفاده از محصوالت 

نسخه  تهیه  و  پویا  و  جامع  امنیتی  سیاست های  اعمال  آتش،  دیواره  بکارگیری  پایانی،  نقاط  امنیت  و  ضدویروس 

از  استفاده  هستید،  سازمانتان  امنیت  مسئوالن  و  راهبران  از  اگر  همچنین  است.  سازمان  هر  اساسی  الزامات  از  پشتیبان 

انتشار  روش های  اصلی ترین  یکی  عنوان  به  مخرب  ایمیل های  گزند  از  کاربران  داشتن  نگاه  ایمن  برای  را  آرویـد  محصول 

کنید. دریافت   www.rpnegar.com نشانی  در  را  محصول  این  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  می کنیم.  توصیه  شما  به 

https://www.rpnegar.com/arvid-product/
https://www.rpnegar.com
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دربـاره مـا

شرکت رامونا پردازش نگار، اولین و تنها ارائه دهنده محصوالت شبیه ساز تهدیدات مبتنی بر مهندسی اجتماعی در ایران است. متخصصان 
رخنه  و  کاربران  انداختن  دام  به  برای  اجتماعی  مهندسی  تکنیک های  از  که  سایبری  حمالت  و  بدافزارها  جدیدترین  تحلیل  و  رصد  ما ضمن 
نگار هستند  پردازش  رامونا  تکامل محصوالت  و  بهبود  در حال  به طور مستمر  تولید  با بخش  با همکاری  بهره می گیرند  به شبکه سازمان ها 
برای  باافتخار  و  داریم  ایمان  می کنیم  آنچه  به  ما  باشند.  امان  در  روزافزون  تهدیدات  این  گزند  از  ایرانی  کسب وکارهای  و  سازمان ها  تا 
می کنیم. تالش  همواره  ارزشمندمان  مشتریان  شایسته  خدماتی  ارائه  کنار  در  اطالعات  فناوری  امنیت  حوزه  در  پیشرو  محصوالتی  ساخت 

آن محفوظ است. و/یا شرکای  نگار  پردازش  رامونا  برای  این سند  مالکیت معنوی  نگار.  پردازش  رامونا  2022 شرکت   ©
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