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 مقذمه

 .هطالة تکویلی دس ایي سٌذ اسائِ هی گشدد WannaCryptپیشٍ گضاسش قثلی دس هَسد تاج افضاس 

 

 به روزرسانی وینذوز در داخل دانطگاه

 .استفادُ ًواییذ http://msupdate.iut.ac.irتشای ایي هٌظَس هی تَاًیذ اص سایت 

 

 (تامین کننذه آنتی ویروس دانطگاه) گسارش ضرکت مهنذسی ضبکه گستر

 افضاس خذیذی تا عٌَاى ، هٌاتع هتعذد اص اًتطاس گستشدُ تاجُها اسدیثْطت 22 –خوعِ ضة تِ ٍقت ایشاى 

WanaCrypt0r  خَیی اص یک ضعف اهٌیتی دس تخص افضاسی کِ تا خاصیت کشم گًَِ ٍ تا تْشُ تاج. دادًذخثش 

SMB  سیستن عاهل Windows ِسشعت خَد سا دس سطح ضثکِ ٍ ایٌتشًت  اص سٍی ًخستیي دستگاُ آلَدُ ضذُ، ت

 .کٌذ تکثیش هی

گشدد  ای تاص هی اسٌاد هحشهاًِتِ حذٍد یک هاُ قثل ٍ اًتطاس  WanaCrypt0rپزیشی هَسد استفادُ  هاخشای آسیة

ای  کِ ٍاتستگی اثثات ضذُ Equation ای تا ًام ّای سشقت ضذُ اص یک گشٍُ ًفَرگش حشفِ کِ دس خشیاى آى فایل

تش سٍی ایٌتشًت تِ  Shadow Brokers داسد تَسط گشٍُ (NSA) دٍلت آهشیکا” ساصهاى اهٌیت هلی“تِ 

خَسدًذ کِ اص یک ضعف اهٌیتی سٍص صفش دس  ّایی تِ چطن هی خَ تْشُّا،  دس تیي ایي فایل. اضتشاک گزاضتِ ضذًذ

یک هاُ پیص اص دسص . کشدًذ هَسَم ضذ سَءاستفادُ هی EternalBlue کِ تِ Windows تخص سیستن عاهل

 هٌظَس تشهین آسیة تِ  MS17-010ای تا ضٌاسِ  ایي اطالعات ضشکت هایکشٍسافت اقذام تِ عشضِ اصالحیِ

 .پزیشی هزکَس ًوَدُ تَد

افضاس خَد سا تِ کشهی  پزیشی تاج خَی ایي آسیة ًیض تا استفادُ اص تْشُ WanaCrypt0r ًَیسٌذُ یا ًَیسٌذگاى

 .اًذ تسیاس هخشب تثذیل کشدُ

http://msupdate.iut.ac.ir/
http://msupdate.iut.ac.ir/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
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ّای  ّای ایي کطَس تِ ایي تاج افضاس سثة تعطیلی تشخی اص تخص داد صیادی اص تیواسستاىتٌْا دس اًگلیس، آلَدگی تع

تِ تیواساى تَصیِ کشدُ کِ تیواساى  Barts Health هشکض اصلی سالهت لٌذى تِ ًام. ایي هشاکض دسهاًی ضذُ است

تَس تِ تشخیص صٍد ٌّگام تشخی دیگش اص هشاکض دسهاًی ایي کطَس ًیض هح. تِ هشاکض دسهاًی دیگشی هشاخعِ کٌٌذ

ّا تصوین گشفتِ کِ تخص  حتی یکی اص تیواسستاى. اًذ تیواساى ٍ هحذٍد کشدى خذهات سادیَلَطی خَد ضذُ

 .اٍسطاًس خَد سا تعطیل کشدُ ٍ فقط تِ هَاسد حیاتی سسیذگی کٌذ

اًذ ٍ اًتظاس  لَدُ ضذُافضاس آ کطَس خْاى تِ ایي تاج 99ّضاس دستگاُ دس  140دس صهاى ًگاسش ایي گضاسش تیص اص 

تِ گضاسش ضشکت هٌْذسی ضثکِ گستش، دس ایشاى ًیض، . ّا تِ سشعت افضایص پیذا کٌذ سٍد ضواس ایي آلَدگی هی

 .اًذ افضاس هخشب آلَدُ ضذُ ّا تِ ایي تاج تعذاد قاتل تَخْی اص سیستن

ٍ   MS17-010ب تَدى اصالحیِافضاس اطویٌاى اص ًص تشیي ساّکاس دس پیطگیشی اص آلَدُ ضذى تِ ایي تاج اصلی

 .سٍص است افضاس ضذٍیشٍس هٌاسة ٍ تِ تکاسگیشی ًشم

-Ransom کِ تا ًام WanaCrypt0r افضاس ضشکت هٌْذسی ضثکِ گستش دس گضاسضی تِ تحلیل ٍ تشسسی تاج

WannaCry قاتل دسیافت ٍ هطالعِ است ایٌداایي گضاسش دس . ضَد پشداختِ است ًیض ضٌاختِ هی. 

 

 آپاتخصصی رکس مبه نقل از  WanaCrypt0rانتطار باج افسار گسارش 

 !ّوِ دس خطشًذ !افضاسی تاسیخ ایٌتشًت تضسگتشیي حولِ تاج

ّای  ّا سا دس کطَس تعذاد صیادی اص سیستن WannaCry افضاسی خذیذ تا ًام دس اًتْای ّفتِ گزضتِ تاج :خالصِ 

دالس  ۳00دسخَاست ّا  ّای قشتاًی سا سهض کشدُ ٍ تشای سهضگطایی آى افضاس فایل ایي تاج. هختلف آلَدُ ًوَدُ است

پزیشی کِ سٍی ٍیٌذٍص ٍخَد داضتِ ٍ آطاًس هلی  افضاس تِ دلیل استفادُ اص یک آسیة ایي تاج. کٌذ اهشیکا تاج هی

کٌذ اگش یک کاهپیَتش دس یک ساصهاى یا  استفادُ هی ،ًوَد ّا استفادُ هی اهٌیت اهشیکا اص آى تشای ًفَر تِ سیستن

 .کٌذ پزیش دس ضثکِ هحلی هی ّای آسیة ، اقذام تِ آلَدُ ًوَدى تقیِ سیستنافضاس ضَد ضشکت آلَدُ تِ ایي تاج

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://newsroom.shabakeh.net/wp-content/uploads/2017/05/SPT-A-0134-00_WanaCrypt0r-Analysis.pdf
https://newsroom.shabakeh.net/wp-content/uploads/2017/05/SPT-A-0134-00_WanaCrypt0r-Analysis.pdf
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ّای خصَصی ٍ  افضاسی ّضاساى کاهپیَتش ضشکت یک کوپیي تاج 1۳۹۶اسدیثْطت  22دس ساعات اٍلیِ خوعِ 

تَاى تضسگتشیي حولِ آلَدُ ًوَدى  ایي حولِ سا هی. اًذ افضاس ًوَدُ ّای دٍلتی سا دس سشاسش خْاى آلَدُ تِ تاج ساصهاى

، WannaCry ،Wana Decrypt0rفی ّوچَى ّای هختل افضاس تِ ًام ایي تاج. افضاس تاکٌَى ًاهیذ تِ تاج

WannaCryptor  ٍWCRY ّا دستشسی قشتاًی تِ کاهپیَتش  افضاس افضاس ّواًٌذ دیگش تاج تاج ىای. ضَد ضٌاختِ هی

 .ًوایذ ّا سا سلة کشدُ ٍ تشای تاصگشداًذى دستشسی دسخَاست تاج هی ٍ فایل

افضاس ٍخَد داسد ایي است کِ تشای پخص ضذى اص یک کذ اکسپلَیت هتعلق تِ  هسالِ هْوی کِ دس هَسد ایي تاج

کٌذ کِ تَسط گشٍُ دالالى سایِ هاُ گزضتِ کطف  استفادُ هی EternalBlueآطاًس اهٌیت هلی آهشیکا تِ ًام 

. ضذ
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-MS17پزیشی کِ تا ضٌاسٌِ  ایي آسیة .کٌذ ایي کذ اکسپلَیت اص یک آسیة پزیشی سٍی ٍیٌذٍص استفادُ هی

هایکشٍسافت قشاس داسد کِ ٍظیفِ آى تِ اضتشاک  SMBضَد سٍی سشٍیس  تشای هایکشٍسافت ضٌاختِ هی 010

هٌتطش ًوَد؛ اها  ُپزیشی تشای آى ٍصل هایکشٍسافت پس اص افطای ایي آسیة. ّا دس ضثکِ هحلی است گزاضتي فایل

. پزیش ّستٌذ افضاس آسیة اًذ ًسثت تِ ایي حولِ ٍ آلَدگی تِ ایي تاج یافت ًٌوَدُّایی کِ ایي ٍصلِ سا دس کاهپیَتش

ّا ٍصلِ ًطذُ است سا خستدَ کشدُ ٍ  پزیشی دس آى ّایی کِ ایي آسیة افضاس ایي تَاًایی سا داسد کِ کاهپیَتش ایي تاج

. اًگیضی تاال تاضذ یشتحت افضاس تِ صَس ایي تَاًایی تاعث ضذُ سشعت گستشش ایي تاج. ّا سا آلَدُ کٌذ آى

ایي آهاس تا . کطَس آلَدُ ًوَدُ است ۷۴کاهپیَتش سا دس تیص اص  45.000افضاس تیص اص  تٌْا دس چٌذ ساعت ایي تاج

. اًذ سٍسیِ، اٍکشایي ٍ ٌّذ تیطتشیي آلَدگی سا داضتِ. سسیذُ است 210.000صثح یکطٌثِ تِ تیص اص 

ّوچٌیي . افضاس هختل ضذُ است تیواسستاى تِ دلیل آلَدگی تِ ایي تاج 1۶ّا تٌْا دس اًگلیس کاس  تش اساس گضاسش

طثق آهاس ضشکت . هَسسِ اسپاًیص تلکام تِ ایي تذافضاس آلَدُ ضذُ است ّای  کاهپیَتش ٪۸۵تیص اص 

MalwateTech 1600ٍ  6.500، 11.200ّای آلَدُ ضذُ دس سٍسیِ، چیي ٍ اهشیکا تِ تشتیة  دیشٍص تعذاد سیستن 

UDP ٍدُ استب .

 

ّای هختلف قاتل هطاّذُ  افضاس تِ صتاى تاج  پیام. دّذ افضاس تِ قشتاًی ًوایص هی تصاٍیش صیش تصاٍیش پیاهی است کِ تاج

  .است
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. کَیي َّیت خَد سا هخفی ًوَدُ است ّای تیت ٍ استفادُ اص حساب TORافضاس تا استفادُ اص ضثکِ  ایي تاج

. اًذ افضاس اص ساعات اتتذایی آلَدگی پَل صیادی تِ عٌَاى تاج دسیافت ًوَدُ کَیي هتعلق تِ ایي تاج ّای تیت حساب

. فت ضذُ استدالس تاج دسیا 9000یعٌی تٌْا دس ساعات اٍلیِ تیص اص . پشداخت دسیافت ضذُ است 28تاتحال تیص اص 

افضاس ٌَّص تِ صَست دقیق هطخص ًطذُ اها هَسدی کِ هطخص است استفادُ اص  ًحَُ تاثیشگزاسی ایي تاج

. افضاس است ّای غیش هعتثش تشای پخص تاج ّای آلَدُ دس سایت ّای فیطیٌگ ٍ لیٌک ایویل

ضَد  سٍی سیستن ًصة هیافضاس تِ هحض ایٌکِ  افضاس هطخص ضذُ کِ ایي تاج تش اساس تشسسی هعکَس ایي تاج

دس صَستی کِ تتَاًذ . کٌذ تِ آدسس صیش هتصل ضَد اٍ اتتذا تالش هی. کٌذ اقذام تِ سهض کشدى فایل ّای کاستش ًوی

گزاسد ٍلی اگش ًتَاًذ تِ آى هتصل ضَد، اقذام تِ آلَدُ کشدى  تِ ایي آدسس هتصل ضَد سٍی سیستن تاثیش ًوی

. کٌذ سیستن هی

hxxp://www[.]iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea[.]com 

اًذ تا ثثت آى ٍ دادى اهکاى  تَاًستِ MalwareTechطثیعتا ایي آدسس ٍخَد ًذاسد اها کاسضٌاساى ضشکت 

 .افضاس سا تگیشًذ دستشسی تِ ایي آدسس، خلَی تَصیع ایي تاج

. کٌذ ّای تا پسًَذ صیش سا سهض هی افضاس فایل ایي تاج

.der, .pfx, .key, .crt, .csr, .p12, .pem, .odt, .ott, .sxw, .stw, .uot, .3ds, .max, .3dm, 

.ods, .ots, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .otp, .sxd, .std, .uop, .odg, .otg, .sxm, 

.mml, .lay, .lay6, .asc, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, .odb, .frm, .myd, 

.myi, .ibd, .mdf, .ldf, .sln, .suo, .cpp, .pas, .asm, .cmd, .bat, .ps1, .vbs, .dip, .dch, 

.sch, .brd, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3, .wav, .swf, .fla, .wmv, .mpg, 

.vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, .mp4, .3gp, .mkv, .3g2, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, 

.djvu, .svg, .psd, .nef, .tiff, .tif, .cgm, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .vcd, .iso, 

.backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .tbk, .bz2, .PAQ, .ARC, .aes, .gpg, .vmx, .vmdk, 

.vdi, .sldm, .sldx, .sti, .sxi, .602, .hwp, .snt, .onetoc2, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, .123, 

.rtf, .csv, .txt, .vsdx, .vsd, .edb, .eml, .msg, .ost, .pst, .potm, .potx, .ppam, .ppsx, 

.ppsm, .pps, .pot, .pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, .xlsb, .xlsm, 
.xlsx, .xls, .dotx, .dotm, .dot, .docm, .docb, .docx, .doc 
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افضاس اتتذا الصم است ّشچِ صٍدتش ٍصلِ اهٌیتی هٌتطش ضذُ تَسط  کاستشاى تشای حفظ اهٌیت خَد دس هقاتل ایي تاج

ًصة ایي ٍصلِ تِ صَست . سا تشطشف ًوَدُ است ًصة کٌٌذ SMBپزیشی سشٍیس  هایکشٍسافت سا کِ آسیة

تَاًیذ ٍصلِ  سساًی ٍیٌذٍص ًذاسیذ هی سٍص ای تِ تِ عالقِاگش تِ ّش دلیل . ضَد سساًی ٍیٌذٍص اًدام هی سٍص خَدکاس تا تِ

. داًلَد کٌیذ ایٌداهَسد ًظش سا اص 

 

افضاس هٌتطش ًوَدُ کِ حتی تشای  سساًی اضطشاسی تشای هقاتلِ تا ایي تاج سٍص خَضثختاًِ هایکشٍسافت یک تِ

تَاًیذ ٍصلِ هَسد ًظش خَد سا  هی ایٌدااص . ّا سا پایاى دادُ ًیض ٍصلِ هٌتطش ًوَدُ است هحصَالتی کِ پطتیثاًی اص آى

. داًلَد ٍ ًصة ًواییذ

 

. سا غیش فعال ًوَد SMBتَاى قاتلیت  سساًی یا ًصة ٍصلِ تشای ضوا ٍخَد ًذاسد هی سٍص دس صَستی کِ اهکاى تِ

 ضَد؛ صیشا غیش فعال کشدى ایي سشٍیس اهکاًات صیادی سا هختل الثتِ ایي حالت تٌْا دس هَاقع ضشٍسی پیطٌْاد هی

. ٍاسد ضًَذ cmdتِ صَست صیش تایذ کذّای صیش دس قسوت  SMBتشای یش فعال کشدى . کٌذ هی

  2012ٍ ٍیٌذٍص سشٍس  ۸دس ٍیٌذٍص 

o  تشای هطاّذُ ٍضعیت پشٍتکل سشٍسSMB  ۺ

 Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol, 
EnableSMB2Protocol 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598
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o فعال کشدى  تشای غیشSMBV1  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false 
o فعال کشدى  تشای غیشSMBV2  ٍSMBV3  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false 
o  فعال کشدى  تشایSMBV1  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true 
o  تشای فعال کشدىSMBV2  ٍSMBV3  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true 

  

  2008 ٍ 2008 ّای سشٍس ٍیٌذٍص ، ٍیستا ۷ٍدس ٍیٌذٍص R2 

o فعال کشدى  تشای غیشSMBV1  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-ItemProperty -Path 
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters" SMB1 -Type DWORD -Value 0 -Force 

o فعال کشدى  تشای غیشSMBV2  ٍSMBV3  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-ItemProperty -Path 
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters" SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force 

o  فعال کشدى  تشایSMBV1  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-ItemProperty -Path 
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters" SMB1 -Type DWORD -Value 1 -Force 

o  تشای فعال کشدىSMBV2  ٍSMBV3  سٍی سشٍسSMB  ۺ

 Set-ItemProperty -Path 
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\P
arameters" SMB2 -Type DWORD -Value 1 -Force  

. دتَخِ کٌیذ کِ تشای ایٌکِ تٌظیوات تاال اعوال ضَد تایذ کاهپیَتش خَد سا سیستاست کٌی
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اص تیشٍى اص ضثکِ  SMBافضاس تایذ سعایت کٌٌذ تستي دستشسی پشٍتکل  هسالِ ای کِ هذیشاى ضثکِ دس قثال ایي تاج

 138ٍ  137ّای  ٍ ّوچٌیي پَست 139ٍ  137، 445ضواسُ  TCPّای  ٍدی سٍی پَستستایذ تشافیک ٍ. است

UPD  ِکِ هتعلق تSMB است هسذٍد ضَد .

ّا الصم است کِ ًسثت تِ ّش فایل ٍ سٌذی کِ تشای ها  دافضاسبفضاس ٍ یا دیگش ا اجتشای خلَگیشی اص آلَدگی تِ ب

ضَد  ّایی کِ اص سوت افشاد ًاضٌاس تشای ها اسسال هی ّا ٍ ضواین ایویل ضَد حساس تاضین ٍ ّشگض لیٌک اسسال هی

. دُ ًوایذافضاس آلَ تَاًذ کاهپیَتش سا تِ ایي تاج یک کلیک سٍی لیٌک آلَدُ هی. سا تاص ًکٌین

تا داضتي یک تشًاهِ . ّا ٍ اطالعات هْن است ّای پطتیثاى اص فایل ّا داضتي ًسخِ افضاس تٌْا ساُ قطعی هقاتلِ تا تاج

ّا دس یک حافظِ خاًثی هقاتلِ تا  ّا ٍ اطالعات هْن ٍ ًگْذاسی آى ّای پطتیثاى اص فایل هٌاسة تشای گشفتي ًسخِ

. کٌذ افضاس سا تِ سادگی فشاّن هی تاج

ّا کوک صیادی تِ آلَدُ ًطذى تِ  ّا ٍ فایشٍال ٍیشٍس ّای اهٌیتی هٌاسة ٍ قذستوٌذ هاًٌذ آًتی افضاس استفادُ اص ًشم

افضاس کِ تِ تاصگی سًٍق یافتِ ًسثت تِ خلَگیشی اص آلَدُ ضذى  ّای ضذ تاج ّوچٌیي استفادُ اص اتضاس. کٌذ تذافضاس هی

کتِ هْوی کِ تایذ ّوَاسُ تِ آى تَخِ داضت تَخِ کاستش تِ اهٌیت خَد ٍ اها ى. کٌذ افضاس کوک ضایاًی هی تِ تاج

. گشدی تِ صَست اهي است ٍب

 

استفادُ ًوَدُ ٍ تشای دسیافت تشسٍص سساًی  msupdate تشای تِ سٍص سساًی ٍیٌذٍص خَد اص ساهاًِ  : توجه

الصم تِ  ًواییذ restart  سیستن خَد ساپس اص تشسٍصسساًی تَسط ایي ساهاًِ حتوا . تشسٍی لیٌک صیش کلیک ًوایذ

 .رکش است ایي ساهاًِ تٌْا قادس است سیستن عاهلْای داخل داًطگاُ سا تشٍصسساًی ًوایذ

http://msupdate.iut.ac.ir 

 

 نام با Bitdefender روسیضذو توسط افسار باج نیا که  توجه داضته باضیذ

Trojan.Ransom.WannaCryptor.D گردد یم یپاکساز و ییضناسا .

http://msupdate.iut.ac.ir/
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