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برمجيات طلب الفدية
ماهي برمجيات طلب الفدية؟

المحرر الضيف

ال�مجيــات
برمجيــات طلــب الفديــة ( )Ransomwareهــي نــوع خــاص مــن ب
أ
ت
ال تن�نــت هــذه اليــام،
ـى تنتـ شـر بشــكل كبـ يـر عـ بـر إ
الخبيثــة ( )Malwareالـ ي
أ
ال�مجيــات
وتهــدد
بتدمــر مســتندات الضحايــا وملفاتهــم الخــرى .ب
ي
آ
الخبيثــة هــي برمجيــات تســتهدف مســتخدمي الحاســب ال يل وتهــدف
ال�مجيــات
للتخريــب .برمجيــات طلــب الفديــة هــي أحــد أنــواع هــذه ب
الخبيثــة ،ولكنهــا كســبت شــهرة كبـ يـرة مؤخـ ًـرا ألنهــا مربحــة بشــكل كبـ يـر
ين
تشــف� القــرص الصلــب ( )hard diskأو عــدد مــن الملفــات عــى جهــاز
للمخربــ� .عندمــا يصــاب جهــازك بإحــدى برمجيــات طلــب الفديــة يتــم
ي

ف
ن
ـى زيلـ تـر يعمــل عــى حمايــة بيانــات العمــاء ي� ش�كــة NCR
ليـ ي
ال�مجيــات الخبيثــة ف ي� معهــد
 Corpويُــدرس كيفيــة مكافحــة ب
تويــر ( )@lennyzeltserويكتــب �ف
ليــى نشــط عــى ت
ن
ي
ســانس .ي
مدونــه عــن أمــن المعلومــات عــى .zeltser.com

ـف�ه ولــن
الضحيــة .بســبب ذلــك يصبــح الضحيــة غـ يـر قــادر عــى اســتخدام جهــازه أو الوصــول إىل ملفاتــه ،وتُظهــر رســالة «أن هــذا الجهــاز تــم تشـ ي
تســتطيع الوصــول لملفاتــك ،ولفــك التشــف� عليــك دفــع مبلــغ ***» .تحتــوي الرســالة عــى طريقــة دفــع هــذا المبلــغ والـ تـى تكــون ف� أ
الغلــب مــن خــال
ي
ي
ي
عمليــة ت
ال�مجيــات بــدأت تنتـ شـر بشــكل كبـ يـر ،وأشــهر طريقــة يســتخدمها المخربــون هــي إرســال رابــط
إلك�ونيــة (بــت كويــن أو بــاي بــال مثــا) .هــذه ب
ال�يــد إ ت ن
و� ضمــن رســالة تحــاول اقنــاع المســتخدم – بطريقــة أو بأخــرى – للنقــر عــى هــذا الرابــط والــذي يأخــذ المســتخدم اىل موقــع
عـ بـر ب
اللكــر ي
ـف� لملفــات المســتخدم.
خبيــث يقــوم بتنفيــذ التشـ ي

هل يجب دفع الفدية؟

ت
للمخ�قـ ي ن
ـ� يزيــد مــن رغبتهــم ف ي� اخـ تـراق المزيــد مــن الضحايــا .مــن ناحيــة أخــرى ،قــد
الجــواب هنــا صعــب! المشــكلة أن دفــع مثــل هــذه المبالــغ
ـ� عليــك أن تعلــم أنــك تتعامــل مــع مجرمـ ي ن
ال يكــون لديــك حــل آخــر السـ تـرجاع بياناتــك بــدون دفــع الفديــة لهــم .ف� كال الحالـ ي ن
ـ� ،ربمــا تدفــع لهــم
ي
ـف� ولكنــه يمكنهــم مــن اخـ تـراق جهــازك مــرة أخــرى  ،لــذا
الفديــة وال يعيــدون لــك أي ملفــات ،وربمــا يعيدونهــا لــك باســتخدام برنامــج يفــك التشـ ي
فعليــك أن تكــون حــذراً.

النسخ االحتياطي للملفات

(وغ�هــا) هــي اجــراء عمليــة النســخ االحتياطــي لملفاتــك بشــكل دوري .بهــذه
قــد تكــون أفضــل طريقــة للحمايــة مــن برمجيــات طلــب الفديــة ي
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بر مجيــا ت طلــب ا لفد يــة
ـف� ملفاتــك ،فســتكون قــادراً عــى
الطريقــة ،حـ تـى إذا حصــل وتــم تشـ ي
اسـ تـرجاعها مــن النســخة االحتياطيــة دون الحاجــة لدفــع الفديــة .طبعـاً
احــرص عــى ان تكــون النســخة االحتياطيــة ال يمكــن الوصــول اليهــا مــن
الجهــاز المصــاب .ولذلــك ،مــن المناســب جعــل النســخ االحتياطــي عــى
مواقــع ســحابية موثوقــة .كمــا ننصحــك بوضــع النســخ االحتياطيــة عــى
محــركات أ
القــراص الصلبــة الخارجيــة (ال تنــى فصــل القــرص الخارجــي
ين
ـتخدم�
بعــد انتهائــك مــن النســخ االحتياطــي) .يعتقــد الكثـ يـر مــن المسـ

أن النســخ االحتياطــي مضمــون وال يحتــاج الختبــاره والتأكــد أنــه يعمــل
بشــكل صحيــح ،وهــذا خطــأ شــائع .لــذا عليــك اختبــار النســخ االحتياطيــة
والتأكــد مــن انــك تســتطيع فعــا اسـ تـرداد الملفــات .النســخ االحتياطيــة
تفيــد كذلــك ف ي� حــال حصــل خلــل ف ي� القــرص الصلــب لجهــازك أو قمــت
بحــذف الملفــات بطريــق الخطــأ.

برمجيات طلب الفدية هي برمجيات خبيثة تقوم
آ
بتشف� كافة الملفات الموجودة عىل جهاز الحاسب ال يل
ي
المصاب وتمنع صاحب الجهاز من الوصول إليها.

التداب� الوقائية
المزيد من
ي

عــاوة عــى ذلــك ،يمكنــك حمايــة نفســك مــن برمجيــات طلــب الفديــة
أ
ت
ال�مجيــات
ـى تحمــي نفســك بهــا مــن أنــواع ب
ال�مجيــات الخبيثــة الخــرى .إبــدأ بالتأكــد مــن أن لديــك أحــدث تطبيقــات مكافحــة ب
بنفــس الطــرق الـ ي
أ
ال�امــج الضــارة .لكــن تذكــر أن هــذه التطبيقــات رغــم تطورهــا ال
الخبيثــة مــن مــورد موثــوق بــه .تــم تصميــم هــذه الدوات ،لكشــف ووقــف ب
ال تن�نــت يقومــون بتطويــر مســتمر بل�امجهــم وأســاليبهم لتجنــب الكشــف عنهــا.
ال�امــج الخبيثــة .فمجرمــي إ
يمكنهــا حمايــة جهــازك أو إزالــة كافــة ب
ف
ال�امــج الضــارة
ال�مجيــات الخبيثــة يعملــون باســتمرار عــى تحديــث منتجاتهــم لتمكينهــا مــن الكشــف عــن ب
و� المقابــل ،مــوردي تطبيقــات مكافحــة ب
ي
االن�نــت عــادة مــا يكونــون خطــوة واحــدة إىل أ
ـ� .أ
وللســف ،مجرمــي ت
ـ� الجانبـ ي ن
الحديثــة .مــن نــواح عديــدة ،أصبــح كســباق «التســلح» بـ ي ن
المــام ،ولهــذا
الســبب عليــك التأكــد مــن نســخ الملفــات احتياطي ـاً ،وتنفيــذ الخطــوات التاليــة لتوفـ يـر حمايــة إضافيــة :
االن�نــت إصابــة أ
•غالبــا مــا يســتطيع مجرمــو ت
الجهــزة والحواســيب مــن خــال نقــاط الضعــف الموجــودة بهــا .كلمــا كانــت برمجيــات هــذه
أ
الجهــزة محدثــة وجديــدة كلمــا قلــت المخاطــر الموجــودة بهــا ،لــذا ننصحــك بتحديــث أنظمــة التشــغيل وتفعيــل التحديثــات التلقائيــة
للتطبيقــات المختلفــة بشــكل دوري.

•بــدال مــن اســتخدام الجهــاز بصالحيــات « »Adminstratorاو «  »Rootأنـ ش ئ
ـى مســتخدم بصالحيــات محــدودة واســتخدمه دائمـاً فهــذا يــؤدي
ت
ـى تســتطيع إعــادة تكــرار نفســها واالنتشــار.
يال حمايــة إضافيــة للنظــام مــن أنــواع مــن ب
ال�مجيــات الخبيثــة الـ ي
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بر مجيــا ت طلــب ا لفد يــة
ين
ال�مجيــات الخبيثــة بأنفســهم .مثــا يقــوم المهاجــم بإرســال بريــد
•يقــوم المهاجمــون ف ي� الغالــب بخــداع المسـ
ـتخدم� عــن طريــق تنصيــب ب
ال�يــد إ ت ن
ت ن
و� قادمــا مــن احــد البنــوك المعروفــة او مــن أحــد
و� قــد يبــدو عاديــا ويحتــوي عــى مرفقــات او رابــط .ربنــا يبــدو هــذا ب
اللكــر ي
الكــر ي
أصدقائــك ،وعندمــا تقــوم بفتــح المرفقــات او الضغــط عــى الرابــط ،فانــت حقيقــةً تقــوم بتفعيــل نــص برمجــي خبيــث يقــوم بمهاجمــة
نظــام التشــغيل الخــاص بــك .إذا كان نــص الرســالة يطلــب منــك التــرف برسعــة أو يحــاول إربــاكك أو كان النــص بســيطا جــدا أو يحتــوي
و� .كــن حــذراً فالحــس الســليم هــو دفاعــك أ
ت ن
الفضــل.
عــى أخطــاء امالئيــة او ي
تعب�يــة ،فهنــاك احتمــال كبـ يـر أن يكــون هجــوم الكــر ي
ف
ت ن
قــم بحمايــة نفســك مــن برمجيــات الفديــة عــن طريــق بقائــك حــذرا حـ ي ن
و� او الضغــط عــى الروابــط .تأكــد مــن
ـ� فتــح المرفقــات ي� ب
ال�يــد االلكــر ي
ـ� تســتطيع اســتعادتها عنــد الحاجــة.
تحديــث برنامــج مكافحــة ب
ال�مجيــات الخبيثــة والتأكــد مــن أخــذ نســخ احتياطيــة مــن الملفــات بشــكل دوري لـ ي

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية

ال ي ز
				
نجل�ية):
عدد أوتش حول التصيد (باللغة إ

https://securingthehuman.sans.org//ouch/2015#december2015

				
ال�مجيات الخبيثة:
عدد أوتش حول ما هي ب

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_aa.pdf

					
التشف�:
عدد أوتش حول
ي

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201606_aa.pdf

			
عدد أوتش حول النسخ االحتياطي واستعادة البيانات:
ال ي ز
		
نجل�ية):
مقالة عن برمجيات الفدية من ش�كة مايكروسوفت (باللغة إ

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201508_aa.pdf

ال ي ز
نجل�ية):
لل�مجيات الخبيثة (باللغة إ
دورة من  SANSعن الهندسة العكسية ب

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
https://sans.org/for610

.
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