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ممکـن اسـت شـما هـم هـر چند وقـت یک بـار احسـاس کنید کـه رایانه شـما کند 
شـده اسـت و مثـل روزهـای اولش به سـادگی و با سـرعت نمی تواند نـرم افزارهای 
مختلـف را برایتـان بـاز کنـد. اگـر ایـن گونـه اسـت بایـد بدانیـد کـه حجـم زیادی 
از فایل هـای بی مصـرف در کامپیوتـر خـود داریـد و بایـد فکـری بـرای پاکسـازی 
ایـن فایل هـا داشـته باشـید. اصـوال آشـغال ها و چیزهـای مزاحـم ماندگارنـد و تنها 
اطالعـات ماندگار در رایانه روی هارددیسـک اسـت. این چیزهـای اضافی و احتماال 
سـربار، می تواننـد راندمـان را پاییـن بیاورنـد و از میان برداشـتن آن ها معمـوال تاثیر 
ملموسـی در رایانـه می گـذارد. بهتـر اسـت بـرای تمیـز کـردن رایانه خـود از ابزاری 
ماننـد TuneUp Utilities اسـتفاده کنیـد کـه بـرای هر بخـش از پاکسـازی رایانه، 

امکانات ویـژه ای دارد.
اولیـن بخشـی اسـت کـه در پیکربنـدی سیسـتم عامل موثـر اسـت.  رجیسـتری، 
کلید هـای اضافـی یـا خـراب، همیشـه باعـث بـروز خطاهایـی در پشـت صحنـه 
سیسـتم عامل می شـوند کـه اگـر سیسـتم عامل ایـن خطاهـا را بی دخالـت کاربـر 
 StartUp .مدیریـت می کنـد امـا بخشـی از راندمـان را فـدای ایـن کار می کنـد
رایانـه و مجموعـه سـرویس هایی اسـت کـه عمـال هیـچ گاه بـه کار نمی آینـد حتی 
از کلیدهـای رجیسـتری نیـز بیشـتر راندمـان را کاهـش می دهنـد. هـر برنامه ای که 
بـه طـور دائم از آن اسـتفاده نمی کنیـد، نباید در StartUp ویندوز باشـد. با اسـتفاده 
از MSconfig هـم می توانیـد سـرویس ها و برنامه هـای آغازیـن را مدیریـت کنیـد.

ایـن  تهیـه می کنـد.  دائـم نسـخه های پشـتیبان  بـه طـور  وینـدوز  سیسـتم عامل 
نسـخه ها در زمـان طوالنـی کهنـه و بـه دردنخـور می شـوند امـا وینـدوز معمـوال 
آن هـا را نگهـداری می کنـد. TuneUp Utilities بـه شـما امـکان می دهـد تمامـی 

فایل هایـی کـه مطلقـا بـه درد نمی خورنـد حـذف کنیـد.
نگاهـی بـه فهرسـت برنامه هـای نصـب شـده در رایانـه خـود بیندازیـد. اگـر مـدت 
زیـادی از عمـر سیسـتم عامل شـما گذشـته باشـد، قطعـا برنامه های بـه درد نخوری 
در ایـن فهرسـت می بینیـد کـه همیشـه برای بـاال آمدن سیسـتم عامل و بـاز کردن 
 Uninstall پنجره هـای مدیریـت سـربار هسـتند امـا معلـوم نیسـت چـرا آن هـا را
نکرده ایـد. خیلـی سـریع از هـر برنامـه ناکارآمـد دل بکنیـد و آن ها را حـذف کنید و 
دوبـاره رجیسـتری را تمیـز کنیـد، چرا کـه در اکثر مواقع حـذف برنامه هـا، کلیدهای 

بـه درد نخـوری بـه جای می گـذارد.
در نهایـت و پـس از حـذف کردن فایل هـای اضافـی، Defragment را اجرا کنید تا 

هارددیسـک رایانه شـما از فایل های چند تکه شـده خالی شـود.

حدود دو هفته پیش بود که باج افزاری به نام »وانا کرای« 
هزاران کاربر خانگی و کسب وکارها را مورد حمله قرار داد 
و نگرانی جدی کاربران را در سراسر دنیا به همراه داشت. 
در واقع حمله این باج افزار آن قدر جدی بود که حتی اگر 
امنیت  حوزه  اخبار  کردن  به دنبال  هم  چندان  کاربری 
عالقه نداشت، مجبور بود برای فرار از راه های احتمالی 
نفوذ این باج افزار اخبار و اخطارها را دنبال کند. دامنه نفوذ 
این باج افزار حتی به ایران هم رسید و براساس گزارش 
روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات ایران، بیش از 
۲000 مورد ابتال به باج افزار واناکرای در ایران گزارش 
به  باج افزار  این  از طریق  آلودگی  بیشترین  است.  شده 
ترتیب متعلق به اپراتورهای ارتباطی، سالمت و پزشکی 
و دانشگاهی بوده و بیشترین استان های آلوده هم تهران 
و اصفهان بوده اند. موج افزایش حمالت باج افزاری در 
سال های اخیر کامال محسوس بوده است، تا جایی که 
طبق گزارش های شرکت کسپرسکی، بیش از 700 هزار 
کاربر توسط بدافزارهای باج خواهی طی یک سال مورد 

حمله قرار گرفته اند.
بخشی از این گزارش که مربوط به باج افزارها است، با 
زیر نظر گرفتن روند حمالت باج افزاری بین سال ۲01۴ 
و ۲016، شکل گیری خاصی از این روندها را کشف کرده 
است. بین ماه آوریل ۲015 تا مارس ۲016، بیش از 700 
هزار کاربر توسط باج افزارهای قفل گذار مورد حمله قرار 
گرفته اند که با از دست دادن فایل های خود درخواست 
تبادل پولی از طریق بیت کوین داده اند. این موضوع نشان 
از موفقیت آمیز بودن حمالت باج افزاری در سطح وسیع 
دارد که آن را تبدیل به تجارت سودآوری برای هکرها 
کرده است. این آمار ارائه شده 5/ 5 برابر بیشتر از همین 
بازه زمانی ۲01۴ تا ۲015 بوده که بیش از 131 هزار 
مورد گزارش شده است. به این ترتیب کسپرسکی لقب 
»اپیدمی« را به این رشد جهشی داده است. با این اوصاف 

حاال باج افزارها شکلی جدی و خطرناک پیدا کرده اند تا 
یک بار دیگر نه تنها توجه کارشناسان امنیتی، بلکه توجه 
کاربران سراسر دنیا را به خودشان جلب کنند. بنابراین 
شاید بد نباشد کمی بیشتر درباره باج افزارها، انواع مختلف 

آنها و البته تاریخچه شان بدانیم.

مهم ترین و خطرناک ترین باج افزارها	

تا پیش از شیوع باج افزار وانا کرای، باج افزارهای رایج و 
خطرناک دیگری هم کاربران را نگران کرده اند. روتون 
یکی از این باج افزارها بود که در سال ۲01۲ به شکل 
یک کرم شروع به پخش شدن کرد و پس از اجرا روی 
سیستم قربانی پیامی به کاربر نشان می داد که از یک 
منبع قانونی معتبر به نظر می آمد. در این پیام به کاربر 
غیرقانونی  کارهای  برای  او  سیستم  که  می شد  گفته 
مانند دریافت پورنوگرافی کودکان و نرم افزارهای کرک 
اینکه حس  شده مورد استفاده قرار گرفته است. برای 
 IP آدرس  بیشتر شود،  کاربر  در  ردیابی شدن سیستم 
کاربر و همچنین در صورت وجود وب کم، تصویرهایی 
به کاربر نمایش داده می شد و کاربر برای استفاده دوباره 
از سیستم باید جریمه پرداخت می کرد. این جریمه ها از 
روتون  به طراح  یوکش  مثل  پولی  انتقال  سیستم های 
اروپا  در   ۲01۲ سال  اوایل  در  روتون  می شد.  منتقل 
انتشار پیدا کرد. این باج افزار با توجه به کشور قربانی، 
لوگوی پلیس همان کشور را به کاربر نمایش می داد.

مثال در انگلستان از لوگوی سرویس پلیس شهری این 
کشور استفاده می شد. همین مساله باعث شد تا سرویس 
پلیس شهری انگلستان به صورت عمومی اعالم کند که 
برای بررسی کارهای غیرقانونی هیچ وقت سیستم کاربر 
به این شکل قفل نمی شود. در آگوست ۲01۲، روتون در 
آمریکا انتشار پیدا کرد و درخواست پرداخت ۲00 دالر به 

FBI را می کرد. کریپتو الکر هم یک باج افزار مهم دیگر 

است که در سپتامبر ۲013 با استفاده از کلید عمومی 
پسوند  با  فایل هایی  رمزنگاری  به  شروع  بیتی   ۲0۴8
خاصی از کاربران آلوده کرد. کریپتوالگر کاربران را به 
حذف کلید خصوصی این رمز نگاری در صورت پرداخت 
نشدن هزینه در عرض سه روز تهدید می کرد. البته امکان 
به دست آوردن کلید خصوصی بعد از آن نیز با پرداخت 
هزینه نسبتا زیاد ده بیت کوین وجود داشت. با توجه به 
کلید بسیار طوالنی استفاده شده در رمزنگاری، عملیات 
رمزگشایی بسیار طوالنی می شد و همین باعث خطرناک 

بودن کریپتوالکر بود.

مقابله با باج افزارها	

می توان  باج افزارها  با  مواجهه  در  که  کاری  بهترین 
کرد، قبل از هر چیز ذخیره کردن داده ها هر چند وقت 
یک بار یا پشتیبان  گیری از داده ها با برنامه هایی است 
داده ها  جدیدتر  نسخه های  هماهنگ سازی  قابلیت  که 
از  غیر  دستگاهی  روی  کار  این  است  بهتر  دارند.  را 
کامپیوتر شخصی انجام شود که مدام به کامپیوتر جز 
برای انتقال داده ها متصل نیست، چون با این کار نیازی 
به پرداخت مبلغ باج درخواست شده نیست و می توان با 
یک کلیک دوباره آنها را بازگرداند، یا مثال به صورت 
مرتب از فایل های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده، آنها 
آنالین  ذخیره  سرویس های  در  و  کرده  رمزگذاری  را 
نگهداری کرد. برای پیشگیری از آلودگی، همه آنچه که 
همیشه تکرار می شود یعنی به روز رسانی سیستم و تمام 
نرم افزارهای نصب شده، کلیک نکردن روی هر لینکی، 
وارد نشدن به سایت های مظنون، باز نکردن فایل های 
پیوست مشکوک و در نهایت داشتن یک آنتی ویروس و 

آنتی ملویر خوب توصیه می شود. 

به رایانه خود جان بدهید

باج گیری به سبک مدرن
آشنایی بیشتر با باج افزارها و خطرات مربوط به بد افزارها

ترفندویندوز


