
 

Προφυλάξεις για ransomware – wanna cry. 

Η κυβερνοεπίθεση που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα 

συνεχίζεται όπως δείχνουν τα πράγματα και η Technologic, σας επισημαίνει 

ενέργειες που θα πρέπει να πράξετε άμεσα για να προστατέψετε τα ψηφιακά 

προσωπικά σας δεδομένα. 

Πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε πρακτικές αντιμετώπισης, πρέπει να 

προμηθευτείτε, εάν δεν το έχετε ήδη, ολοκληρωμένα συστήματα Backup 

(αντιγράφων ασφαλείας). Άρα πρώτιστα Backup – Backup - Backup !!! και εκτός 

εταιρικού δικτύου σε άλλο φυσικό χώρο ή στο cloud.  

Όπως όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια η βασική διάδοση των ιών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται κυρίως  μέσω του ίντερνετ, από  συνδέσμους 

ιστοσελίδων ή από παραπλανητικά ψεύτικα email που έρχονται προς εμάς και μας 

προτρέπουν να ανοίξουμε κάποιο link ή να τρέξουμε κάποιο πρόγραμμα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να διαγράφουμε το email χωρίς να μπαίνουμε 

στον πειρασμό να το ανοίξουμε και σε καμία περίπτωση να τρέξουμε τυχόν 

προγράμματα που μας  προτείνονται στο σώμα του e-mail ή να πατήσουμε σε 

κάποια links. 

Στην τελευταία κυβερνοεπίθεση ή μορφή  του ιού  που αντιμετωπίζει η 

παγκόσμια ψηφιακή κοινωνία, ονομάζεται wanna cry  και κυκλοφορεί σε πάρα 

πολλές παραλλαγές από την ημέρα  της δημιουργίας του και μετά.  

Σας αναφέρω παρακάτω κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε ώστε 

να σταματήσουμε την εξάπλωση του φαινομένου (πηγή : http://www.pontos-

news.gr/article/164183/elas-metra-prostasias-apo-kakovoylo-logismiko-wannacry). 

Συγκεκριμένα: 

 Οι χρήστες που λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη προέλευση, καλούνται να μην ανοίγουν 

τους συνδέσμους (links) και να μην κατεβάζουν τα συνημμένα αρχεία, που 

περιέχονται σε αυτά, για τα οποία δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τον 

αποστολέα και το περιεχόμενο του συνημμένου αρχείου. 



 
 Επιπλέον, οι χρήστες πρέπει να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι στα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ως αποστολέας φαίνεται να είναι κάποια 

υπηρεσία ή εταιρεία η οποία δεν είναι γνωστή σε αυτούς. 

 Συστήνεται να πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) 

στον φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), αντί να χρησιμοποιούνται 

υπερσύνδεσμοι (links). 

 Να χρησιμοποιούνται γνήσια λογισμικά προγράμματα και να ενημερώνονται 

τακτικά (updates), ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα 

προστασίας από ιούς του Η/Υ. 

 Να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την έκδοση του 

λειτουργικού τους συστήματος. 

 Να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων (backup) σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και να διατηρούνται 

εκτός δικτύου, έτσι ώστε σε περίπτωση «προσβολής» από το κακόβουλο 

λογισμικό, να είναι δυνατή η αποκατάστασή τους. 

 Στους διαχειριστές εταιρικών δικτύων συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

τακτική και ασφαλή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, καθότι τα αντίγραφα 

αποτελούν το μόνο τρόπο επαναφοράς των αρχείων στο σύνολό τους. 

 Να απενεργοποιήσουν την εκτέλεση μακροεντολών και JavaScript στις 

εφαρμογές με τις οποίες ανοίγουν αρχεία τύπου .docx και .pdf. 

   

Προσθέτουμε ότι πρέπει οι Servers και τα τερματικά της εταιρείας σας να έχουν 

τα τελευταία updates των windows (ένα δεν είστε σίγουροι θα πρέπει να ελεγχθεί 

άμεσα διότι ο ιός χρησιμοποιεί ευπάθειες των λειτουργικών). Θα πρέπει να γνωρίζετε 

επίσης, ότι εάν ένα τερματικό μολυνθεί στο εταιρικό σας δίκτυο ο συγκεκριμένος ιός 

αυτό-μεταφέρεται πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα τερματικά που έχουν τις  

ευπάθειες και μολύνει τα αρχεία σας. 

 



 
 

Ένας γρήγορος έλεγχος για την απαιτούμενη έκδοση ms17-010, σύμφωνα με την 

Microsoft είναι ο παρακάτω : 

Έλεγχος της έκδοσης του αρχείου srv.sys 

Αντιγράφουμε στην εκτέλεση του Η/Υ το παρακάτω και πατάμε ΟΚ: 

%systemroot%\system32\drivers\ 

 

Και ανοίγει ο φάκελος με τους drivers. 

Βρίσκουμε το αρχείο srv.sys πατάμε δεξί κλικ και ιδιότητες και ελέγχουμε την 

έκδοση του. 

 



 
Πρέπει να είναι ίδια ή μεγαλύτερη από την έκδοση που αναγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Use the following chart to check the file version of 

%systemroot%\system32\drivers\srv.sys. If the file version is equal to or greater than 

the listed version, MS17-010 is installed. 

 

Windows versions Minimum updated Srv.sys version 

Windows XP 5.1.2600.7208   

Windows Server 2003 SP2 5.2.3790.6021   

Windows Vista 

Windows Server 2008 SP2 
GDR - 6.0.6002.19743 LDR - 6.0.6002.24067 

Windows 7 

Windows Server 2008 R2  
6.1.7601.23689   

Windows 8 

Windows Server 2012 
6.2.9200.22099   

Windows 8.1 

Windows Server 2012 R2 
6.3.9600.18604   

Windows 10 TH1 v1507 10.0.10240.17319   

Windows 10 TH2 v1511  10.0.10586.839   

Windows 10 RS1 v1607 

Windows Server 2016 
10.0.14393.953   

 

Εάν δεν είναι θα πρέπει να γίνει αμέσως update. 

 

Με εκτίμηση 

Για την εταιρεία Technologic 

Αντώνης Κόβας 

 


