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 المقدمة :

“رانسوم وير”الغرض من هذا الدليل التدريبي هو تعريف الى البرمجية الخبيثة و التي تسمى 
Ransomware . و كذلك مكافحتها و تقليل فرص الاصابة بها  

Ransomware الرانسوم وير هذا الدليل قد ل يكون شامل لمكافحة البرمجية الخبيثة 

)؟Ransomware  “رانسوم وير” (  ما هو 

) هو نوع من البرمجيات الخبيثة يجعل حاتسوبكم غير اصالح للتستخدام أوRansomware“رانسوم وير” (
يدداعي أنكم لن تستطيعوا متابعة اتستخدامه حتى تدفعوا مبلغاا معيناا من المال لاعادته إلى حالته الاصلية.

يوجد أكثر من نوع من”الرانسوم وير” تسنقسمها إلى ةثلةثة:

النوع الول:

هو اعبارة اعن برنامج يشبه بالظاهر برنامج مكافحة الفيروتسات لكنه بالفعل برنامج خبيث، يداعي بأنه اكتشف
اعدداا من الفيروتسات اعلى حاتسوبكم أو اعلى هاتفكم الجوال واعليكم دفع مبلغ من المال لشراء النسخة الكاملة من
البرنامج لزالتها. ولكن كل ما يقوم به هذا البرنامج هو إبطاء جهازكم لدرجة اعدم القدرة اعلى اتستعماله، مجبراا

إياكم اعلى الدفع لشراء النسخة الكاملة.

النوع الثاني:

برنامج يقوم بقفل الشاشة الرئيسية اعلى جهازكم ويطلب منكم مبلغاا من المال لفك القفل اعنها. واعادة ما ينتشر
) أو أي جهة حكوميةFBIهذا البرنامج مع رتسالة تداعي، اعلى تسبيل المثال، أنه برنامج من الـ”إف بي آي” (

أخرى. كما يداعي أنكم قمتم بنشاطات غير قانونية، مثل تحميل المواد المقراصنة، واعليكم دفع غرامة مالية لفك
القفل اعن جهازكم.

النوع الثالث:

يقوم بتعمية/تشفير بياناتكم بأكملها ويطلب منكم دفع مبلغ مالي لفك التعمية /التشفير اعنها. ويعد هذا النوع
الخطر ويجب اعليكم الحذر من الوقوع ضحية له.



)؟Ransomware  تاريخ الهجمات بـ “رانسوم وير” (

 تم اتستهداف فيها قطاع الراعاية الصحية و يعتبر قطاع الراعاية الصحية١٩٨٩أولى هذه الهجمات كان في 
أكثر القطااعات اتستهدافا. 

 و قد توقف قليلWannacry في العالم بأتسم Ransomwareانتشر مؤخرا نوع متطور من الرانسوم وير 
 متطور.Wannacryبعد ان تم إيجاد حل و لكن تسراعان ما تطور و تم شن هجمات جديدة  بأتستخدام  

)؟Ransomware  “رانسوم وير” (  كيفية الاصابة بـ 

- فتح الروابط / الواصلت و المرفقات الضارة التي تصلك اعن طريق البريد اللكتروني . ١
-اتستغلل الثغرات في التطبيقات / البرامج .٢
-إرغامك اعلى التصال بمواقع إلكترونية ضارة . ٣
- المواقع الغير الضارة و التي يتم حقنها ببرمجيات ضارة . ٤
-تحميل التطبيقات من مواقع غير آمنة . ٥
- الاعلنات المصابة بـ برمجيات ضارة . ٦
 SMS-الرتسائل القصيرة ٧
-النتشار الذاتي : انتقال البرمجيات الخبيثة من حاتسوب الى حاتسوب آخر . ٨

)؟Ransomware  مكافحة “رانسوم وير” (

ان هذه النصائح تعتبر من الخطوات الوقائية قبل الاصابة بهذه البرمجية الخبيثة .

 إلى المعلومات التي اعلى الحاتسوب الخاص بك بشكل دوري ، و ذلكBackup- إاعداد نسخ احتياطية ١
 – و حيث ان التطبيق يسمح لك بحفظ نسخةاضغط هنا لتحميل التطبيق – duplicatiبأتستخدام تطبيق 

 و يقوم بتعمية / تشفير هذه المعلومات . Cloud Storageاحتياطية اعلى التخزين السحابي 

 .SSD او USBو بالمكان أيضا حفظ هذه النسخة الحتياطية اعلى 

OS خااصية النسح الحتياطي و خااصية اعمل اصورة للنظام Windowsو يقدم نظام التشغيل وندوز 
Image) اضغط هنا لتفعيل هذه الخااصية  ( 

 و اعدم اتستخدام النسخ المقراصنة من نظام تشغيل وندوزUpdated- إبقاء نظام التشغيل محدةثا ٢
Windows . لن هذه النسخ ل تقم بالتحديث 

https://www.duplicati.com/
https://support.microsoft.com/ar-sa/help/17127/windows-back-up-restore


)اضغط هنا  الذي انتشر مؤخرا بالمكان اتستخدام هذه التحديثات (Ransomwareبخصوص الرانسوم وير 
 الذي انتشر مؤخرا ل يؤةثر اعليكRansomwareو بحسب شركة مايكروتسوفت و خبراء فأن الرانسوم وير 

) اضغط هنا  وقمت بتحديثه في شهر مارس / آذار الماضي (Win 10اذا كنت تستخدم 

)اضغط هنا ( Avastو ايضا   ) اضغط هنا (Malwarebytesتحميل مكافح البرمجيات الخبيثة - ٣

 ) اضغط هناقبل فتحها (  Linkتأكد من الملفات و الروابط -٤

Firewall و هو تطبيق متعلق بالجدار الناري Internet traffic- تحميل تطبيق لمراقبة حركة النترنت ٥
) اضغط هنا (

 و اعند اتستخدامها – للضرورة او للقيام بأاعمال اعاجلة –Public Wifi- ل تستخدم شبكات النترنت العامة ٦
) اضغط هنا  ( VPNتأكد بأتستخدام 

 ) واضغط هنا المتعلقة بمنع الاعلنات (Adds-on و قم بإضافة الضافة Firefox- اتستخدم متصفح ٧
) اضغط هنا   ( Chromeبالمكان أيضا إضافتها اعلى متصفح 

- تأكد من تحميل التطبيقات/ البرامج من المواقع الاصلية لها و ليس من مواقع وتسيطة لن المواقع الوتسيطة٨
قد تكون غير آمنة . 

 “حيث ان العديد منهاCrackكراك- ينصح دائما بأتستخدام البرامج/ التطبيقات المجانية بدل من اتستخدام " ٩
يحتوي اعلى برمجيات خبيثة . 
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