بِ ًام خدا
هقدهِ
اخیشا طیف خاصی اص تذافضاسّای هخشب دس سطح شثکِ ایٌتشًت هٌتشش شذُ اًذ کِ تا آسیة ٍاسدکشدى تِ اطالعات ٍ دادُ ّای
کاستشاى اقذام تِ اخاری اص آًْا هی کٌٌذ .تا تَجِ تِ گضاسش هَاسد هتعذدی اص ایي حوالت دس سطح کشَس ٍ صیاى ّای جثشاى
ًاپزیش ٍاسد شذُ اص جاًة ایي حوالت ،گضاسشی تِ ششح صیش جْت اطالع سساًی تذٍیي شذُ است.

بدافشار  CTB Lockerچیست؟
یکی اص اًَاع تاج افضاس است کِ تا ًام ً Critroniیض شٌاختِ هی شَد .اٍلیي هَاسد  CBT Lockerدس تیشهاُ  ،3131دس سٍسیِ
ٍ اٍکشایي هشاّذُ شذُ است .ایي تاج افضاس هیتَاًذ سیستن عاهلْای ٍیٌذٍصٍ ، XPیستاٍ ٍ 7 ،یٌذٍص  8سا آلَدُ ساصد .سٍش
عول ایي تذافضاس ایي گًَِ است کِ فایلْایی تا پسًَذّای  ٍ doc ،docx ،jpg ٍ pem،mp4 ،db ،سایش فایلْای تا هحتَای
غٌی سا تا یک کلیذ ًاهشخص سهضگزاسی هی کٌذ ،تِ ًحَی کِ شٌاسایی کلیذ ٍ تاصگشداًذى آًْا تقشیثاً غیش هوکي است.

شٌاسایی داهٌِ ّای آلَدُ بِ بدافشار  ٍ CTB Lockerلشٍم هسدٍد ًوَدى داهٌِ ّای هذکَر
ایي فایل ّا پس اص ًصة ،فایل اصلی تذافضاس سا داًلَد ٍ ًصة هی کٌٌذ .پس اص اجشا سٍی سیستن ،فایل ّای سیستن سهض شذُ ٍ
تٌْا تا پشداخت پَل دسخَاستی ( ، )bitcoinکاستش هی تَاًذ فایل ّای خَد سا سهضگشایی ًوایذ.

ًحَُ آلَدُ ساسی
ّواى طَس کِ هشاّذُ هی شَد ایویلی تا ظاّش عادی تشای کاستش اسسال گشدیذُ است کِ دس ظاّش هشکلی ًذاسد.

تعذ اص داًلَد فایل هشاّذُ هی شَد کِ فایل ظاّشا  Screen saverاستٍ .لی تا اجشای آى تذافضاس اصلی سٍی سیستن داًلَد
خَاّذ شذ.

پس اص اجشای فایل ،فایل  wordpadتا هضوَى یک فاکس هشاّذُ هی گشدد.

ٍلی دس حقیقت سیستن آلَدُ اص طشیق اتصال تِ ایٌتشًت ،فایل ّای ریل کِ فایل ّای اصلی تذافضاس است ،داًلَد ٍ اجشا هی
کٌذ.
81F68349B12F22BEB8D4CF50EA54D854EAA39C89 Win32/FileCoder.DA
0D4B6401EB5F89FF3A2CF7262872F6B3D903B737 Win32/FileCoder.DA

ًتیجِ کاس هاًٌذ تذافضاسّای  TorrentLocker ٍ CryptoLockerاست کِ فایل ّایی تا پسًَذ .jpg,
 ٍ .pem,.mp4,.db.cer,.docغیشُ تا یک کلیذ ًاهشخص سهض هی شًَذ کِ تقشیثا تاصگشداًذى آًْا غیشهوکي هی تاشذ.
تذافضاس پس اص پایاى کاس خَد پیاهی سا سٍی صفحِ تا هضوَى صیش ٍ صتاى ّای هختلف ًشاى هی دّذ.حتی تشای اطویٌاى تِ
کاستش اجاصُ هی دّذ تا  5فایل دلخَاُ خَد سا سهضگشایی کٌذ.سپس صفحِ ای جْت پشداخت ،هشاّذُ خَاّذ شذ .

راُ ّای هقابلِ ٍ پیشگیزی
دسست است کِ تکٌیک هَسد استفادُ ایي تذافضاسّا طَسی است کِ اهکاى سهضگشایی ٍ تاصیاتی فایل ّا دس آى ٍجَد ًذاسد ،اها تا
سٍش ّای صیش تِ ساحتی هی تَاى تا ایي تذافضاسّا هقاتلِ کشد :

گزفتي فایل پشتیباى ( )Backupاس اطالعات هْن


تِ کاسگیشی ساُ حل ّای اهٌیتی جْت ایویل ّا.



خَدداسی اص تاصکشدى ضواین ایویل ّایی کِ تا اسسال کٌٌذُ ًاشتاس آهذُ است.



پاک کشدى یا اسپن کشدى ایویل ّای هشکَک



استفادُ اص اتضاسّای اهٌیتی هٌاسة دس شثکِ



اص اتضاسّایی هاًٌذ  CryptoPreventتِ هٌظَس حزف تشخی دستشسیْای هَسد استفادُ تاج افضاسّا استفادُ شَد(دس
اداهِ دس ایي هَسد تَضیحات تیشتشی دادُ خَاّذ شذ)

 گزفتي فایل پشتیباى ( )Backupاس اطالعات هْن

ابشار CryptoPreventچیست؟
CryptoPrevent

ًشم افضاسی است کِ تا اعوال سیاست ّا ٍ ایجاد تغییشاتی دس سیستن عاهل ٍیٌذٍص ،هسیشّای

شٌاختِ شذُ اجشای تاج افضاسّا سا هسذٍد هی ًوایذ .ایي ًشم افضاس سایگاى است ٍ استفادُ اص آى سادُ هی تاشذ .اص آدسس صیش
هی تَاى ایي اتضاس سا دسیافت ًوَد:
http://62.60.136.44/CryptoPreventSetup.zip

پس اص دسیافت فایل ٍ ًصة ٍ اجشای آى ،تٌظیوات هطاتق هشاحل صیش اًجام شَد.

دس صَست ًیاص کاهپیَتش خَد سا سی استاست کٌیذ.
تَجِ داشتِ تاشیذ کِ دس صَست اًتخاب گضیٌِ ّای  Maximum Protectionیا Maximum
 Protection + Program Filteringسا اًتخاب ًواییذ ،سیستن اص سطح اهٌیتی تیشتشی تشخَسداس خَاّذ تَد .اها
اًتخاب ایي دٍ گضیٌِ هَجة هی شَد دس اًجام عولیاتی هاًٌذ ًصة تشًاهِ ّا یا اجشای تشخی تشًاهِ ّای کاستشدی اختالل
ایجاد شَد.
ّوچٌیي تا اًتخاب گضیٌِ (Noneاٍلیي گضیٌِ)کلیِ تٌظیوات اهٌیتی اعوال شذُ تَسط ایي تشًاهِ حزف هی شَد ٍ سیستن
تِ حالت عادی تاص هیگشدد .تٌاتشایي دس صَست ایجاد اختالل دس اجشای تشخی تشًاهِ ّا هی تَاًیذ اص ایي گضیٌِ استفادُ کٌیذ.

:اس آدرس سیز هی تَاى اطالعات تکویلی در هَرد ایي باج افشار را دریافت ًوَد
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/ctb-lockerransomwareinformation

