مشخصات فنی

ضدرمز پادویش
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معرفی نرمافزار ضدرمز پادویش ()Padvish AntiCrypto

برخورد با هشدارهای ضدرمز

ضدرمز پادویش بسیاری از بدافزارهای باجگیر را شناسایی کرده و از دادههای شما در برابر در صورتیکه ضدرمز تشخیص دهد که نرمافزاری قصد تخریب اطالعات شما را دارد ،عملکرد
را متوقف کرده و به شما هشداری خواهد داد .با استفاده از اطالعات این هشدار میتوانید
تغییرات غیرمجاز آنها محافظت میکند.
بدافزارهای باجگیر ( )Ransomwareبدافزارهایی هستند که فایلهای رایانه کاربر را به در مورد ادامه عملکرد نرمافزار (افزودن به لیست سفید) یا بستن و حذف آن تصمیم گیری
صورتی غیرقابل برگشت رمز کرده و سپس پیغامی به کاربر نشان میدهند مبنی بر اینکه نمایید.
برای رمزگشایی و دسترسی به فایلهای خود  باید پول پرداخت کند تا فایلهای رمزنگاری
شده بازیابی شوند.
بدافزارهای باجگیر ( )Ransomwareبدافزارهایی هستند که
برای برخی از این نوع بدافزارها ،بعد از آلوده شدن هیچ راه عالجی وجود ندارد و دادهها  بدون
فایلهای رایانه کاربر را به صورتی غیرقابل برگشت رمز کرده و
دسترسی به کلید رمزگذاری که در اختیار نویسنده بدافزار است ،قابل رمزگشایی و بازیابی
سپس پیغامی به کاربر نشان میدهند مبنی بر اینکه برای رمزگشایی
نخواهند بود .بنابراین تنها راه مقابله ،استفاده از ابزار مناسب جهت پیشگیری از آلوده شدن
و دسترسی به فایلهای خود باید پول پرداخت کند تا فایلهای
به آنها است.
رمزنگاری شده بازیابی شوند.
شرکت نرمافزاری امنپرداز اقدام به تولید نرمافزاری کرده است که به صورت کامال هوشمند
رفتار این نوع بدافزارها را تشخیص داده و مانع عملکرد آنها میشود .گفتنی است که این
تشخیص بر اساس نحوه کار این نوع بدافزارها داده شده و محدود به دسته یا خانوادههای
مشخص نیست ،بلکه هر بدافزار یا نرمافزاری که بخواهد کار مشابهی را انجام دهد توسط این اگر از تصمیم خود مطمئن نیستید ،گزینه بعدا بپرس را انتخاب کنید و ببینید آیا تخریب
فایلها توسط نرمافزار ادامه دارد؟ اگر بلی ،سیستم شما احتماال آلوده شده است و بهتر است
محافظ به دام افتاده و بدون اجازه کاربر قادر به تخریب دادههای وی نخواهد بود.
گزینه خاتمه دادن به کار برنامه را انتخاب کنید تا از ادامه عملکرد بدافزار جلوگیری کنید.
بدافزار باجگیر ( )Ransomwareچیست؟
در نظر داشته باشید از آنجاییکه ضدرمز پادویش مبتنی بر تشخیص رفتاری بوده و به صورت
بدافزار باجگیر اصطالحی است که یکی دو سال است بسیار مشهور شده است و تقریبا هر هوشمند عملکرد بدافزارهای جدید را تشخیص میدهد ،ممکن است در موارد نادری رفتار
شخص آشنا به کامپیوتر حداقل یک نفر را میشناسد که به این بال دچار شده باشد:
نرمافزارهای غیرمخرب (سالم) نیز به اشتباه توسط ضدرمز مشکوک تشخیص داده شود.
این بدافزارها فایلها و اطالعات مهم کاربر (اعم از عکسها ،فیلمها ،خاطرات ،پروژهها ،با توجه به وسعت نرمافزارهای سالمی که توسط کاربران مختلف و با پیکر بندی ها و شرایط
مقاالت و  )...را رمز کرده و سپس برای رمزگشایی و بازیابی اطالعات درخواست پول میکنند .مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ،تست با تمامی این حالتها در آزمایشگاه امکانپذیر
در اغلب موارد ،هیچ راهی برای بازگرداندن اطالعات به جز پرداخت پول وجود ندارد .تنها نیست و به هر حال امکان اتفاق آن وجود دارد .به همین علت استفاده از روشی که در باال
راه مقابله با این بدافزارها پیشگیری و آلوده نشدن به آنهاست ،و پس از آلودگی به علت توضیح داده شد توصیه میشود.
استفاده از قویترین الگوریتمهای رمزنگاری ،کاری از دست کسی بر نمیآید.
متاسفانه در عرصه پیشگیری نیز تا کنون ابزار مناسبی وجود نداشته و ضدویروسها همیشه تست عملکرد ضدرمز :آیا ضدرمز من روشن است؟
قادر به تشخیص این بدافزارها نیستند و به همین علت ضدرمز پادویش در واقع رویکرد گاهی الزم است بدانیم که ضدرمز روشن است و فعالیت میکند یا خیر .برای کاربران عادی،
کافیست که به شکلک ضدرمز کنار ساعت توجه کنند ،اگر این شکلک به رنگ بنفش باشد
جدیدی برای حل این معضل است.

مشخصات فنی ضدرمز پادویش
ضدرمز فعال است و محافظت از سیستم شما در برابر تهدیدات انجام میشود .اگر شکلک
خاکستری باشد باید با کلیک راست روی شکلک محافظت از سیستم را فعال کنید.
اما ممکن است بخواهید ضدرمز را در عمل تست کنید و ببینید که چگونه کار میکند .ضدرمز
پادویش عالوه بر جلوگیری از عملکرد بدافزارهای باجگیر ،از تخریب دادهها توسط نرمافزارهای
امحای فایل نیز جلوگیری میکند.
به همین علت میتوانید برای اطمینان از عملکرد ضدرمز ،یکی از نرمافزارهای امحای فایل
معتبر را استفاده کنید .برخی انواع این نرمافزارها از قرار زیر است:
الف) نرمافزار امحای فایل امنپرداز (غیررایگان)
ب) نرمافزار  sdeleteتولید شده توسط میکروسافت
ج) نرمافزار  File Shredderیا هر نرمافزار دیگری که امکان  wipeیا secure delete
دادهها را فراهم کند.
در هنگام انجام این تست به نوع فایلهایی که توسط ضدرمز محافظت میشود نیز توجه
فرمایید.

فایلهایی که ضدرمز از آنها محافظت میکند

ضدرمز پادویش فایلها را شناسایی کرده و بر اساس نوع آنها محافظت خود را انجام میدهد.
لیست فایلهایی که توسط ضدرمز محافظت میشوند از این قرار است:
الف) فایلهای تصویری jpg, gif, png, jpe, tiff, psd, dpx, bpg, cin, exr, fh8, flif
ب) فایلهای آفیس  doc, xls, ppt, pps docx, xlsx, pptx, ppsxو ...
ج) فایلهای چندرسانهای wav, wma, mp3, swf, ogg, mid, flac, mkv
د) فایلهای فشرده zip, rar, bz2, cab, 7z, lz4, xar
ه) فایلهای سندی pdf, ps, eps
و) متفرقه vmdk, dex, nes, crx, class, dat, dmg
البته توجه کنید که مسیر و نام و پسوند فایل برای ضدرمز مهم نیست ،بلکه کافیست
محتوای فایل یکی از انواع باال باشد تا – بدون توجه به پسوند آن – محافظت ضدرمز روی آن
فایل فعال شود .این لیست در واقع در برگیرنده انواع فایلهای مهمی است که یک کاربر
رایانه در سیستم خود داشته و معموال توسط بدافزارهای باجگیر نیز همین انواع هدف قرار
داده میشوند.
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آیا با نصب ضدرمز پادویش ،رایانه از آلوده شدن به انواع رایج بدافزار های
باجگیر در امان خواهد بود؟

بله ،این برنامه طیف بسیار گستردهای از باجگیرهای شناخته شده و ناشناخته را به صورت
رفتاری تشخیص داده و از تخریب اطالعات توسط آنها جلوگیری میکند ،اما هیچ نرمافزاری
قادر به فراهم کردن امنیت صد در صد نبوده و همواره احتمال دارد ویروسهای جدیدتر با
روشهای پیچیدهتر رایانه شما را تهدید کنند؛ بنابراین همواره الزم است به صورت منظم از
دادههای خود پشتیبان بگیرید تا در صورت مواجهه با تهدیدات روز به مشکل برخورد نکنید.
این برنامه به صورت دورهای لزوم بهروزرسانی را بررسی کرده و در صورت نیاز به شما پیغام
خواهد داد که نسخه جدیدتر را دریافت نمایید .توصیه میشود جهت حفاظت کامل از سیستم
خود ،بهروزرسانیهای الزم را انجام دهید.

مشخصات فنی ضدرمز پادویش

مشخصات فنی
)Microsoft Windows XP (32 bit

)Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit
)Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit

سازگاری سیستم عامل

)Microsoft Windows 8.1 (32 bit/64 bit
)Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit

)Microsoft Windows Server 2003 (32 bit/64 bit
)Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit
)Microsoft Windows Server 2012 (64 bit

فعالسازی

فعالسازی برخط (آنالین(

فعالسازی بدون اتصال به اینترنت (آفالین(
فعالسازی تحت سرور کنترل مرکزی

محافظت از انواع فایلهای کاربر در برابر تهدیدات باجگیر و تخریب کننده فایل
قابلیتها

تعریف درجه حساسیت نرمافزار (خاموش ،پایه ،پیشنهادی(
پشتیبانی رابط کاربری از زبان فارسی و انگلیسی

محافظت از خود جهت جلوگیری از حمله بدافزارها و غیرفعال کردن محافظت
راهنمای فارسی

 jpg, gif, png, jpe, tiff, psd, dpx, bpg, cin, exr, fh8, flifفایلهای تصویری
 ...و  doc, xls, ppt, pps docx, xlsx, pptx, ppsxفایلهای آفیس

محافظت از انواع فایل

 wav, wma, mp3, swf, ogg, mid, flac, mkvفایلهای چندرسانهای
 zip, rar, bz2, cab, 7z, lz4, xarفایلهای فشرده
 pdf, ps, epsفایلهای سندی

 vmdk, dex, nes, crx, class, dat, dmgمتفرقه
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نمایندگی انحصاری پخش محصوالت پادویش
تهران ،خیابان ستارخان ،شماره ،882طبقه دوم و سوم
)021( 44276930-44276937
تلفن:

