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پطتیثاىگیطی یکی اظ هْنتطیي ضاُحلّای هحافظت زازُّا (حتی ضایس هْنتطیي) زض تطاتط تاج افعاضّا است ،اها اگط
تِزضستی اظ ایي ضیَُ استفازُ ًطَز ،هْاجویي اظ آى ػلیِ ضوا استفازُ هیکٌٌس.
اذیطاً اپطاتَضّای  DoppelPaymer Ransomwareزض سایت ًطت اعالػات ذَز ،تسٍى پطزاذت ّعیٌِ ًطم افعاض
پطتیثاىگیطی ً ،Veeamام کاضتطی ازهیي ٍ ضهعػثَض هتؼلق تِ یک قطتاًی ضا هٌتطط کطزًس.

شذٌ Veeam
حسابفاش 

-1

ایي اهط ًِ تِ هؼٌای افطای اعالػات تطای زیگطاى ٍ حوالت تیطتط ،تلکِ ّطساضی تطای قطتاًی تَز کِ اپطاتَضّای تاج
افعاض تِ ضثکِی آىّا اظ جولِ ًسرِّای پطتیثاى آىّا ،زستطسی کاهل زاضًس.
تؼس اظ زیسى ایي اعالػات ،تا اپطاتَضّای ذاًَازُّای  Maze Ransomware ٍ DoppelPaymerاضتثاط تطقطاض ضس
تا چگًَگی ّسف قطاضگطفتي پطتیثاىّای قطتاًی هطرع ضَز ٍ ًتایج تسیاض تؼجةآٍض تَز.

الظم تِ شکط است کِ زض ایي هغلة تِ ًطمافعاض پطتیثاىگیطی  Veeamپطزاذتِضسُاست ًِ .تِ ایي زلیل کِ ًسثت تِ
سایط ًطم افعاضّا اظ اهٌیت کوتطی تطذَضزاض است ،تلکِ تِ ایي زلیل کِ یکی اظ هحثَبتطیي هحػَالت پطتیثاىگیطی است ٍ
تَسظ اپطاتَضّای تاجافعاض شکط ضسُ است.

استفادٌمیکىىذ.

بزایسزقتاطالعاتآوُا

مُاجمیهابتذااسوسخٍیپشتیبانابزیکاربز
زض عَل حوالت تاج افعاض ،هْاجویي یک هیعتاى فطزی ضا اظ عطیق فیطیٌگ ،تسافعاض یا سطٍیسّای کٌتطل اظ ضاُزٍض ،زض
هؼطؼ ذغط قطاض هیزٌّس .پس اظ تسستگطفتي زستطسی یک سیستن ،تِ عَض جاًثی زض سطاسط ضثکِ گستطش هییاتٌس تا
ایٌکِ تِ اػتثاضًاهِ ازهیي ٍ کٌتطلکٌٌسُ زاهٌِ ،زستطسی پیسا کٌٌس .تا استفازُ اظ اتعاضی هاًٌس  ،Mimikatzاػتثاضًاهِّا ضا اظ
 active directoryکپی هیکٌٌس.
عثق گفتِ  ،Nero Consultingیک ضطکت هطاٍضُی  IT ٍ MSPهستقط زض اعطاف ًیَیَضک کِ زض ایي هغلة ًیع
کوک کطزُاست ،اظ آًجایی کِ تطذی اظ ازهیيّا  Veeamضا عَضی پیکطتٌسی هیکٌٌس کِ اظ احطاظَّیت ٍیٌسٍظ استفازُ
کٌس ،تِ هْاجویي اهکاى هیزٌّس کِ زستطسی ًطمافعاض پطتیثاىگیطی ضا تسست آٍضًس.

يريدبٍوزمافشارVeeamبااستفادٌاساحزاسًَیتيیىذيس 
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تِ گفتِی اپطاتَضّای  ،Maze Ransomwareتسستآٍضزى زستطسی تِ پطتیثاىّای قطاض گطفتِ زض فضای اتطی زض
سطقت زازُّای سیستن ذَز کاضتط قطتاًی تسیاض هفیس تَزُ است.

دَىذٌیابزیپیکزبىذیشذٌ 
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ٌّگاهی کِ  Mazeپطتیثاىّای شذیطُ ضسُ زض اتط ضا پیسا هیکٌس ،تالش هیکٌس تا اػتثاضًاهِّای شذیطُساظی اتط ضا
تسست آٍض ز ٍ سپس اظ آًْا تطای تاظیاتی اعالػات قطتاًی تِ سطٍضّای تحت کٌتطل هْاجن استفازُ کٌس Maze .زض ایي
ذػَظ هیگَیس" :تلِ ،ها آىّا ضا تاضگیطی هیکٌین ،کاض تسیاض هفیسیست .زیگط ًیاظی تِ جستجَ تطای اعالػات حساس
ًیست چَى قغؼاً زض ًسرِی پطتیثاى ٍجَز زاضًس .پطتیثاى اتطی حتی سازُتط است ،فقظ کافیست ٍاضز فضای اتطی ضَیس ٍ
آى ضا اظ سطٍض ذَز تاضگیطی کٌیس ،اظ زیس ًطمافعاض تطریع ًطت زازُ ًیع کاهالً ًاهطئی ذَاّیس تَز! ّسف اتطّا اهٌیت است،
ًِ؟"
اظ آًجا کِ هْاجویي زض حال تاضگیطی هستقین اظ اتط تِ سطٍضّای ذَز ّستٌسّ ،یچ ّطساضی تطای قطتاًی ظاّط ًویضَز
ظیطا تِ ًظط هیضسس سطٍضّا کاض ػازی ذَز ضا اًجام هیزٌّس ٍ ّیچگًَِ گعاضضی زض ًطمافعاض پطتیثاىگیطی آًْا ایجاز ًویضَز.
اپطاتَضّای  Mazeزض هَضز چگًَگی زستیاتی تِ هساضک اتطی تَضیح ًسازًس اها  DoppelPaymerتِ ها گفت کِ
آىّا اظ تواهی ضٍشّای هوکي استفازُ هیکٌٌس .ایي هیتَاًس ضاهل ّ keyloggerا ،حوالت فیطیٌگ یا ذَاًسى اسٌاز
هحلی شذیطُ ضسُ زض سطٍضّای پطتیثاى تاضس.
حذفوسخٍَایپشتیبانقبلاسحمالتباجافشار 


غطف ًظط اظ ایي کِ اظ ًسرِ پطتیثاى تطای سطقت زازُ استفازُ هیضَز ،پیص اظ اًجام فطآیٌس ضهعًگاضی فایلّا تَسظ
تاجافعاض تط ضٍی زستگاُّای هَجَز زض ضثکِ ،هْاجویي اتتسا ًسرِ پطتیثاى ضا حصف هیکٌٌس تا زض تاظیاتی پطًٍسُّای
ضهعگصاضی ضسُ اظ آىّا استفازُ ًطَز.
 DoppelPaymerتِ  BleepingComputerگفتِ است کِ اگطچِ پطتیثاىگیطی اتطی هیتَاًس گعیٌِی هٌاسثی
تطای هحافظت زض تطاتط تاج افعاضّا تاضس اها  ٪611هؤثط ًیست DoppelPaymer .اظ عطیق ایویل تِ ها گفتً" :سرِّای
پطتیثاى اتطی گعیٌِ تسیاض ذَتی زض تطاتط تاج زازى است اها اظ آًجایی کِ ایي سیستنّای اتطی ّویطِ تِ زضستی پیکطتٌسی
ًویضًَس  ٪611،هؤثط ًیستٌس ٍ پطتیثاى آفالیي ًیع اغلة تاضیدگصضتِ ٍ هٌسَخ است .سیستن پطتیثاىگیطی ٍاقؼاً کاضآهس ٍ
ذَب است اها ػاهلاًساًی تطذی گعیٌِّا ضا تاقی گصاضتِاست ".هگط زض هَاضزی کِ اظ سطٍیسّایی هاًٌس پطتیثاىّای
تغییطًاپصیط استفازُ کٌیس ،ظیطا ػاهلیي زستطسی کاهلی تِ ًػة هحلی ًطمافعاض پطتیثاى زاضًس ،آىّا هیتَاًٌس تِضاحتی ّطگًَِ
پطتیثاى هَجَز زض اتط ضا حصف کٌٌس.
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هْاجویي تا سطقت اعالػات قطتاًی ٍ حصف ًسرِ پطتیثاى آىّا ،تاج افعاض ذَز ضا هؼوَالً ذاضج اظ ساػات کاضی زض
سطاسط ضثکِی قطتاًی تا استفازُ اظ  PSExecیا  ،PowerShell Empireگستطش هیزٌّس .ایي اهط غالثاً هٌجط تِ ضٍیاضٍیی
ضطکت قطتاًی تا ضثکِای ضهعگصاضی ضسُ زض ضطٍع ضٍظ کاضی تؼس ،ذَاّس ضس.
اسوسخٍَایپشتیبانخًدمحافظتکىیذ 

زض ایویلّای ضزٍتسل ضسُ تا  Vanoverهسیط اضضس استطاتژی هحػَل زض  ،Veeamتِ ها گفتِ ضس کِ فطقی ًویکٌس
اظ چِ ًطمافعاضی استفازُ کٌیس ،یک تاض کِ یک هْاجن زستطسی سغح تاال تِ ضثکِ ضا کسة کٌسّ ،وِ چیع زض هؼطؼ ذغط
است.
تطای جلَگیطی اظ ًفَش کاهل هْاجویي تاجافعاض Veeam ،تَغیِ هیکٌس کِ ضطکتّا ٌّگام پیکطتٌسی ًسرِ پطتیثاى
اظ قاًَى  9-2-6پیطٍی کٌٌس .ایي قاًَى هیگَیس کِ اظ زازُّا حساقل سِ پطتیثاى زض فضایّای هرتلف شذیطُساظی تطای
ذَز زاضتِ تاضیس .هاًٌس ً Nero Consulting ،Veeamیع تِ ضست تَغیِ هیکٌس کِ کاضتطاى زض غَضت استفازُ اظ
سطٍیسّای اتطی حتیاالهکاى یکی اظ گعیٌِّای شذیطّساظی تغییطًاپصیط ) (immutable storageیا حفاظت شذیطُساظی
) (redundant storage protectionضا ذطیساضی کٌٌس .تا استفازُ اظ ایي گعیٌِّا ،حتی اگط زازُّا اظ زض فضای
شذیطُساظی اتطی حصف ضًَس ،سطٍیس شذیطُساظی تغییطًاپصیط ،زازُّا ضا تطای هست هؼیٌی تاظیاتی هیکٌس .زض هَضز هحافظت
اظ ضثکِ زض تطاتط استرطاج زازُّا ،تْتطیي ضاُحل زض ٍّلِ اٍل هواًؼت اظ زستطسی هْاجویي تِ ضثکِی ضوا ٍ ًظاضت تط

فؼالیتّای هطکَک است .ایي اهط ضاهل استفازُ اظ ًطمافعاض هاًیتَضیٌگ ضثکِ ،سیستنّای تطریع ًفَش ٍ کٌتطل زستطسی
 ٍ IPهکاًی تطای اضائِزٌّسگاى شذیطُساظی اتطی است.

هٌثغ:
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