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دراین شماره..

•مقدمه
•نشانه های هک شدن
•چه باید کرد؟

مقدمه

من هک شدم ،چه کار باید کرد؟

شما حتما به حفاظت از رایانه و اطالعات خود اهمیت میدهید و قدم
گ
ها� را برای امن کردن آنها برداشته اید .با این حال ،درست مانند رانند�
ی
گ
ن
قوان� رانند� کنید ،دیر یا زود ممکن
اتومبیل ،هر چقدر هم با رعایت ی
ف
خ�نامه ما به شما آموزش میدهیم
است تصاد� داشته باشید .در این ب
چگونه بفهمید که آیا رایانه شما هک شده است ،و اگر ی ن
چن� شده چه
ت
ت
رسیع� بفهمید رایانه
اقداما� میتوانید انجام دهید .در مجموع ،هر چه
رسیع� به آن پاسخ دهید ،ت
ت
به� می توانید هر گونه
شما هک شده است و
آسیب به شما و یا سازمان تان را کاهش دهید.

رسدب� مهمان
ی

جیــک ویلیامــز )(@MalwareJake . malwarejake.blogspot.com
پژوهشــگر ارشــد گــروه مشــاورین امنیــت رایانــه CSRgroupاســت.
ن
ین
قانــو� حافظــه
همچنــ� یــی از نویســندگان دوره هــای بــازریس
او
(  ) FOR526و مهنــدیس معکــوس تروجــان (  ) FOR610در موسســه
 SANSاســت.

نشانه های هک شدن

نخست ،باید بدانید که معموال به چند نشانه برای ی ن
ترکی� از این نشانه ها را
تعی� اینکه آیا رایانه شما هک شده است نیاز است و نه فقط یک نشانه .اگر شما ب
شناسا� کردید ،میتوان نتیجه گرفت که رایانه شما هک شده است .در اینجا چند نمونه ذکر میشود:
ی
•برنامــه ضــد ویــروس شــما هشــدار بدهــد کــه رایانــه شــما آلــوده اســت ،بــه خصــوص اگــر بگویــد کــه قــادر بــه حــذف یــا قرنطینــه کــردن فایــل
آلــوده هــم نیســت.

می�د که شما نمیخواهید.
ها� ب
•صفحه ابتدای مرورگر شما به طور یغ� منتظره ای ی
تغی� کرده است و مرورگر رایانه شما را به وبگاه ی
•حساب های کاربری جدیدی در رایانه شما ایجاد شده که قبال وجود نداشته است.
•برنامه های جدیدی در حال اجرا هستند که شما نصب نکرده اید.
•رایانه شما به طور مداوم قفل میکند و یا بسیار کند شده است.

•برنامــه ای بــر روی رایانــه تــان درخواســت مجــوز بــرای ایجــاد تغیـ یـرات بــر روی سیســتم شــما میکنــد ،درحــایل در حــال نصــب و یــا بــه روز رسـ ن
ـا�
هیــچ برنامــه ای نیســتید.

دس�یس به ت
•برنامه فایر وال هشدار میدهد که برنامه ناشنایس درخواست مجوز برای ت
این�نت دارد.
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چه باید کرد؟

اگر فکر می کنید رایانه شما هک شده است ،هر چه زودتر به رفع مشکل
پب�دازید ،ت
به� است .اگر رایانه ای که استفاده میکنید کارفرما به شما داده
تعم� کنید
است یا برای کار استفاده می شود ،سعی نکنید خودتان آنرا ی
و رایانه را خاموش نکنید .نه تنها شما ممکن است آسیب ت
بیش�ی به جای
بهبود به رایانه بزنید ،بلکه ممکن است شواهد و رد پاهای ارزشمندی
که میشد برای تحقیقات بعدی استفاده شود را از ی ن
ب� بب�ید .در عوض،
حادثه را فوری به کارفرما گزارش دهید ،معموال با تماس با مرکز رایانه
ای سازمان ،تیم ت
امنی� و یا رسپرست خود .اگر به هر دلییل نمی توانید
تاخ� در کار هستید ،رایانه خود
بگ�ید ،و یا نگران ی
با سازمان خود تماس ی
را از شبکه قطع کنید و سپس آن را در حالت خواب ،حالت تعلیق یا
تعلیق بلد مدت بگذارید (کامل خاموش نکنید) .ت
ح� اگر ئ ن
مطم� نیستید که
هک شده اید ،خییل ت
به� است که محض احتیاط حادثه را گزارش دهید.
سازمان به احتمال زیاد دارای فرآیندها و یک تیم در محل دارد که مسئول
گ
رسید� به ش�ایط این ن
چنی� هستند ،اجازه دهید آنها ش�ایط را اداره
کنند.

دیر یا زود ممکن است رایانه شما هک
شناسا� و
شود ،هر چه رسیع تر آنرا
ی
واکنش نشان دهید ،ت
به� است.

ت
اقداما� که خودتان میتوانید انجام دهید عبارتند از:
اگر رایانه برای استفاده شخیص است ،در اینجا برخی از
گ
•پشــتیبان گـ یـری :ت
مهم�یــن گام پشــتیبان گـ یـری اســت کــه نوعــی آمــاد� قبــی مواجــه بــا هــک اســت .مخصوصــا نســخه پشــتیبان را بــه طــور منظــم
و دوره ای بــرریس کنیــد کــه قــادر بــه بازیــا� فایــل هــا از نســخه پشــتیبان باشــید .اغلــب زمـ ن
ـا� کــه رایانــه ای هــک شــده اســت ،تنهــا گزینــه پــاک
ب
کــردن دیســک ســخت سیســتم و نصــب مجــدد سیســتم عامــل و یــا خریــد یــک رایانــه جدیــد اســت .در هــر صــورت نیــاز بــه نســخه پشــتیبان بــرای
بازیـ بـا� داده هــای شــخیص تــان داریــد.

•تغیـ یـر رمــز عبــور :همــه رمزهــای عبورتــان را حتمــا تغیـ یـر دهیــد؛ نــه تنهــا رمزهــای عبــور بــر روی رایانــه تــان و دســتگاه هــای تلفــن همــراه ،بلکــه
همــه رمزهــای عبــور آنالیــن .تمــام رمزهــای عبــور آنالیــن را از طریــق رایانــه متفـ ت
ـاو� کــه مطمـ ئ ن
ـ� هســتید آلــوده نیســت تغیـ یـر دهیــد.

•ضــد ویــروس :اگــر نــرم افــزار ضــد ویــروس شــما از وجــود فایــی آلــوده خـ بـر میدهــد ،مــی توانیــد اقدامـ ت
ـا� کــه نــرم افــزار توصیــه میکنــد دنبــال
گ
کنیــد .ایــن معمــوال مــی توانــد شــامل قرنطینــه کــردن فایــل ،رفــع آلــود� فایــل و یــا حــذف فایــل باشــد .اکـرث نــرم افزارهــای ضــد ویــروس لینــی
ارائــه میکننــد کــه مــی توانیــد بــرای اطالعــات بیشـ تـر دنبــال کنیــد و بیشـ تـر در مــورد ویروســهای خــاص بدانیــد .اگــر شــک داریــد ،فایــل را قرنطینــه
کنیــد .در صـ ت
ـور� کــه امــکان پذیــر نیســت ،آن را حــذف کنیــد.

•نصــب مجــدد :اگــر قــادر بــه تمـ ی ز
ـ� کــردن رایانــه بــا ضــد ویــروس نمــی باشــید ،یــی از امــن تریــن راه هــا بــرای بازســازی رایانــه نصــب برنامــه هــا از
ابتــدا اســت .اول رایانــه را از شــبکه قطــع کنیــد .ســپس دســتورالعمل ســازنده رایانــه خــود را دنبــال کنیــد ،در اکـرث مــوارد اینــکار یعـ نـی اســتفاده
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از پارتیشــن بازیـ بـا� بــرای نصــب مجــدد سیســتم عامــل .اگــر پارتیشــن بازیـ بـا� از دســت رفتــه ،خــراب شــده و یــا آلــوده اســت ،بــا کارخانــه ســازنده

تمــاس و درخواســت یــک  DVDبازیـ بـا� کنیــد .سیســتم عامــل را از نســخه پشــتیبان نصــب مجــدد نکنیــد .نســخه پشــتیبان ممکــن اســت همــان
آســیب پذیــری داشــته باشــد کــه بــه هکــر اجــازه دسـ تـریس داده بــوده اســت .تنهــا مــوردی کــه شــما بایــد از نســخه پشــتیبان اســتفاده کنیــد اطالعــات

شــخیص شــما اســت .همچنـ ی ن
ـ� ،اگــر رایانــه شــما قدیمــی و یــا منســوخ شــده اســت ،ممکــن اســت بــه جــای رصف ســاعت هــا وقــت بــرای بازســازی
آن خریــد رایانــه جدیــدی ســاده تــر ( و شــاید حـ تـی ارزان تــر ) باشــد.

•کمــک گرفـ ت ن
ـ� از یــک متخصــص :اگــر نگــران هســتند کــه هــک شــده ایــد ،امــا احســاس مــی کنیــد مهــارت یــا دانــش تعمـ یـر آن را نداشــته باشــند،
ممکــن اســت بهـ تـر باشــد رایانــه خــود را بــه یــک حرفــه ای تحویــل دهیــد .بــه عنــوان مثــال ،پــس از هــک شــما ممکــن اســت متوجــه شــوید کــه
پشــتیبان گـ یـری انجــام شــده ناقــص و یــا منســوخ شــده اســت .ممکــن اســت وسوســه شــوید فایــل هــای مهــم ماننــد عکــس ،اســناد و یــا فیلــم هــا
را از دســتگاه آلــوده خــود بــه یــک دســتگاه جدیــد انتقــال دهیــد .بــا ایــن حــال بــا انجــام ایــن کار ممکــن اســت ســهوی نــرم افزارهــای مخــرب و
آلــوده را بــه رایانــه جدیــد خــود انتقــال دهیــد .یــک جایگزیــن بــه مراتــب امــن تــر تحویــل رایانــه آلــوده بــه یــک متخصــص واجــد ش�ایــط اســت کــه
بــا خیــال راحــت مــی توانــد ایــن فایــل هــا را بــه صــورت امــن بــدون خطــر ویــروس انتقــال دهــد.

ت
بیش� بدانید

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

یادداشت تم�جم

سایت  syscurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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